Coronamaatregelen
Schilderlessen
Bij verkoudheid, hoest of koorts, ook van een huisgenoot:

BLIJF THUIS
•

Ben je te vroeg? Wacht dan even in de auto tot maximaal vijf minuten voor we
beginnen. Dat geeft mij de tijd om de ruimte klaar te maken en te desinfecteren.

•

Je gaat op of voor sluitingstijd weg. Dus niet nog even kwasten wassen, naar de wc
gaan, je omkleden of je spullen inpakken. Die dingen doe je vóór sluitingstijd.

•

Houd anderhalve meter afstand. Als je elkaar moet passeren, wees voorzichtig en
doe eventueel een stapje terug.

•

Ook al vind je het gedrag van sommige mede-cursisten overdreven voorzichtig,
respecteer elkaars gevoel en blijf op afstand.

•

Ga zo veel mogelijk thuis naar de wc, dus ook nog even vlak voor je komt schilderen.

•

Bij binnenkomst leg je eerst je spullen op je plek. Ook je jas want de garderobe
gebruiken we even niet.

•

Daarna was je eerst je handen en vul je je eigen -van huis meegebrachte- pot voor
'schilder'-water. Neem ook schilderlappen van huis mee, we gebruiken voorlopig dus
geen schilderlappen uit de mand in het atelier.

•

Je komt alleen aan je eigen spullen. Heb je iets nodig -zoals water, grafietpapier of
medium- vraag het aan mij.

•

15 minuten voor tijd wijs ik aan wie zijn kwasten moet gaan wassen. Met acht
cursisten heb je dan net een minuut aan de wasbak, dus werk mee en traineer de
boel niet.

•

Wil je iets drinken, vraag het aan mij; ik zet koffie en thee. Even geen cappuccino,
maar koffiemelk. Ik reik het je aan in een kartonnen bekertje vanaf een dienblad.
Desgewenst met koekje, suiker en roerstaafje.

•

Laat de bekertjes en ander afval rustig op je plek staan, ik gooi het na de les weg.

•

Afwassen is dus niet nodig. Wat toch gedaan moet worden, doe ik als je weg bent.

