Atelier – De Pretletter is volgens de huidige
overheidsrichtlijnen, geopend voor kinderfeestjes, creatieve
lessen & workshops. Alle creatieve activiteiten kunnen ook
online worden gegeven. Alle activiteiten worden volgens de
op dat moment geldende RIVM-Richtlijnen uitgevoerd. Ook
bij feestjes aan huis en activiteiten op locatie (school,
kinderdagverblijf, dagbesteding & bedrijfslocaties) volgen
we de bestaande richtlijnen van het RIVM en de
aanvullende bedrijfsrichtlijnen. Bestellingen komen afhalen
én op afspraak 1 op1 maatwerk bespreken? Graag! Maar
wel op 1,5 m. afstand én met mondkapje. Neem bij vragen
gerust contact met mij op, blijf gezond & tot gauw!

TraktatieWorksho.nl & Atelier – De Pretletter zijn (weer) geopend.
Gezellig én veilig? Ja, natuurlijk!
Onder de huidige Corona-wetgeving zijn de onderstaand afgebeelde
(algemene) hygiëneregels op het atelier van kracht. Héél belangrijk is dat alle
bezoekers van 13 jaar en ouder de 1,5 meter afstand tot elkaar blijven houden.
Kinderen onder 13 jaar, houden 1,5 meter afstand tot volwassenen. Volwassen
houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Is er een onverwachtse calamiteit, dan
beschermen we onszelf zo goed mogelijk! Handen desinfecteren bij aankomst,
niesen/hoesten in de Elleboog.
Ben je ziek of heb je (beginnende) verkoudheidsklachten, koorts (38C), bel af,
maak een nieuwe afspraak & blijf thuis!
Het aantal bezoekers op het atelier (ook in de buitenruimte) per afspraak:
1) Maximaal 6 kinderen t/m 12 jaar + 1 begeleidende ouder + 1 activiteiten begeleider
2) Maximaal 4 volwassenen of 4 kinderen vanaf 13 jaar + 1 begeleidende ouder, of 4
deelnemers gemend vanaf 13 jaar en ouder & kinderen onder 13 jaar + 1 activiteiten
begeleider )bijvoorbeeld tijdens een ouder/kind workshop.
Ouders die zelf geen deelnemer zijn, komen op de locatie, niet mee naar binnen. Zij blijven aan
de voorzijde van de ingang (tuindeur – bord Atelier – De Pretletter) wachten. Voor iedereen die
niet op het atelier kan komen, worden online lessen & workshops aangeboden.
Reserveren: www.atelierdepretletter.nl / www.traktatieworkshop.nl / Contact:
info.atelierdepretletter.nl / info@traktatieworkshop.nl of bel naar: 06-26156509 (Yvonne
Kervezee)

