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Huisregels
Wij verzoeken iedereen op tijd in de les te zijn.
Aangezien de lesuren op elkaar aansluiten, is het voor de docenten moeilijk om tussentijds vragen te
beantwoorden.
Vriendelijk verzoek om met vragen naar de contactpersoon te gaan, indien aanwezig en anders kunt u een
email sturen naar contact@balletendans.nl
Om de rust tijdens de lessen te garanderen, zijn de deuren gesloten en moeten mobiele telefoons
uitgeschakeld zijn.
Het is de bedoeling dat ouders tijdens de lessen niet in de studio blijven, dit is erg onrustig voor zowel de
leerlingen als de docent.
Dit is vanzelfsprekend wel mogelijk bij de proefles zodat de ouders een goede indruk van de les kunnen
krijgen.
Voor onze allerjongste leerlingen is het eventueel in overleg met de dansdocent mogelijk om wel bij de
lessen te blijven.
Wij verzoeken de ouders/ verzorgers van onze jongste leerlingen Mini Ballet om tijdens de les in de buurt
van de studio te blijven.
Ouders kunnen wachten in de kantine van Essesteijn of in de brasserie van Westvliet.
Als dit niet mogelijk is, een vriendelijk verzoek om zelf met een andere ouder/verzorger af te spreken dat
deze het betreffende kind, indien nodig, opvangt.
Tijdens de “open deur/kijk lessen” die we regelmatig organiseren, zijn ouders en andere belangstellenden
van harte welkom om bij de lessen te komen kijken.
Bericht van verhindering graag tijdig doorgeven via je account.
In de balletstudio's mag niet gegeten worden.
Laat geen rommel (lege flesjes, pakjes, papiertjes e.d.) achter in de kleedkamers en in de studio's
Laat nooit waardevolle spullen, ook sportschoenen, fietssleutels, mobieltjes e.d., onbeheerd in de
kleedkamers.
Ballet & Dansstudio Door Laverman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.
Mocht je iets verloren of vergeten zijn; op beide locaties is een mand met gevonden voorwerpen.
Actuele informatie kunt u vinden op
Facebook: Ballet&Dansstudio Door Laverman
Instagram: balletendansdoorlaverman
Website: www.balletendans.nl
Ook zullen wij deze informatie zoveel mogelijk op de prikborden in Westvliet en Essesteijn plaatsen.

