Aanpassing studio’s
*!
Op beide “verbouwde” studio’s staan nu 2 piano’s op ruim 1,5 m afstand.
!
Alle leerlingen van Lidwien spelen op de rode Nord digitale piano. Vanwege de 1,5 m is het !
!
niet meer mogelijk om op de vleugel te spelen. Handen zijn dan helaas onzichtbaar.
!
Alle leerlingen van Marcel spelen op de hun bekende lespiano. Marcel speelt vanwege de !
!
1,5 m op een nieuw geplaatste digitale piano (uit zijn vorige theaterleven!).
*!
Samenspelen aan 2 piano’s i.p.v. van aan één piano.
!
Muzikale uitleg via een whiteboard op afstand en niet via aanwijzen in je boek.
*!
Docent en leerlingen bewaren altijd 1,5 m afstand.
*!
Voor zover mogelijk aangepaste lestijden zodat leerlingen van Lidwien en Marcel niet tegelijk
!
aankomen of vertrekken.
!
Kom vooral niet naar pianoles als:
* jij of je familieleden op dit moment bewezen corona hebben
* jij of je familieleden in thuisisolatie geplaatst zijn
* jij corona symptonen hebt (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of koorts)
* je familieleden een of meerdere van bovenstaande symptomen hebben
* je korter dan 2 weken genezen bent van corona
Uiteraard kun je nog wel online les krijgen!
Nieuwe huisregels
*!
Kom op de afgesproken tijd. Niet te vroeg en niet te laat.
*!
Nieuwe ingang van de Toetsenhoek wordt onze poort in de achtertuin in de Mahlerstraat (zie foto!).
!
Daardoor kan iedereen direct bij binnenkomst de handen -goed- wassen in de keuken.
!
Na afloop van de les was je je handen met handgel die beneden op de trap staat.
!
Probeer zo min mogelijk dingen aan te raken, naast de pianotoetsen natuurlijk!
!
De uitgang is via de voordeur. Komende en gaande leerlingen passeren elkaar dus nooit.
*!
Er is geen wachtkamer meer voor leerlingen en ouders in de gang. Er is voorlopig helaas
!
geen plaats meer voor meekijkende ouders en vriendjes.
!
Ouders die hun kind ophalen kunnen bij de voordeur op het bankje wachten.
*!
Ook volwassenen maken gebruik van de kinderkapstok.
!
Waar je ook buiten wacht hou s.v.p. altijd 1,5 m afstand tot anderen.
*!
Bel aan bij de schuttingpoort (Mahlerstraat) om je aanwezigheid kenbaar te maken.
!
Er wordt niet meteen open gedaan. Eerst verlaat de vorige leerling het huis.
!
Lidwien en Marcel maken, terwijl je wacht, toetsen, trapleuning, klinken e.d. schoon.
!
Daarna ben je van harte welkom.
*!
We vragen je om zo mogelijk thuis naar het toilet te gaan.

