Huisregels

Beste ouders,
Bij deze de huisregels van Jeugdtheaterschool Maitta.

Aanwezigheid
Jeugdtheaterschool Maitta stelt het bijzonder op prijs als de cursisten elke les aanwezig
zijn. Theater maken is in grote mate een ‘teamwork-aangelegenheid’ waarbij eigenlijk
niemand gemist kan worden
Kan een cursist echt niet aanwezig zijn bijvoorbeeld door ziekte, dan horen wij dit graag zo
spoedig mogelijk via info@maitta.nl of telefoon 06 12 15 75 57.
Wij verzoeken cursisten 5 minuten eerder aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen
beginnen met de les. Alleen ingeschreven cursisten worden toegelaten tot de les: vriendjes
kunnen dus niet meedoen. Kijken in de les is in principe niet mogelijk, tenzij er speciale
kijklessen of proeflessen zijn.
Ook het ophalen graag pas 5 minuten na de les.
Jassen en tassen kunnen opgehangen worden in de gang achter het lokaal.

Uitval of geen les
Bij ziekte of afwezigheid van de docent vervalt de les of wordt er voor vervanging gezorgd.
Aflasting van een les gebeurt tijdig telefonisch of via mail.
In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties (Noord) en feestdagen geen lessen worden
gegeven.
Er kunnen dan wel speciale Vakantietheateractiviteiten plaatsvinden, maar daarvan zult u
tijdig op de hoogte gesteld worden.
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De voorstelling
Er zijn vaak tijdens een cursus verschillende data waarop Jeugdtheaterschool Maitta zal
presenteren of extra activiteiten zal ondernemen. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld.

Kleding en script
Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en schoenen gedragen
wordt (bijvoorbeeld joggingbroek, gympen of simpele scapinoballetschoenen, geen hakken
of strakke spijkerbroeken).
Bij het werken met een script, moet deze elke les mee.
Laat waardevolle spullen thuis. Jeugdtheaterschool Maitta is niet aansprakelijk voor schade
aan of het zoekraken van eigendommen. Met name op voorstellingsdagen worden er een
hoop spullen meegenomen van thuis, dus is het goed opbergen van deze spullen, voorzien
van naam, in een eigen tas verstandig.
Graag ook het verzoek bij de jongste kinderen om geen snoepjes of klein speelgoed mee te
geven bij een les of voorstelling i.v.m eventueel verslikken e.d.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op: 06 12 15 75 57
Hopelijk hebben we weer een feestelijk speelseizoen met elkaar!
Maitta Tegenbosch
Jeugdtheaterschool Maitta
http://www.maitta.nl
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