Beste leden en/ of hun ouders verzorgers,
Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. In samenspraak met de KNGU betekent
dit het volgende voor onze leden en lessen.
-

De lessen kunnen binnen de gestelde richtlijnen met enkele aanpassingen doorgaan.
o Bij de volwassengroepen kunnen we de 1,5 meter afstand waarborgen en komen we
niet boven de 30 personen in de zaal.
o Binnen de wedstrijdgroepen zullen er tijdelijk wellicht enkele wijzigingen
plaatsvinden i.v.m. de aantal in de turnhal, de trainer brengt u hiervan op de hoogte.

-

Kom in sportkleding naar de les. De kleedkamers zijn enkel open als doorgang om je jas en
schoenen achter te laten. Verblijf in de kleedkamer is niet toegestaan. Ben je te vroeg dan
wacht je buiten, niet in de gangen!

-

Leden vanaf 6 jaar komen zelfstandig binnen.

-

Leden onder de 6 jaar mogen door hun ouders gebracht worden, maar het dragen van een
mondkapje door de ouders is hierbij verplicht. De verplichte looprichting bij het wegbrengen
van uw zoon of dochter blijft van kracht. Via de kleedkamer erin, via de tussendeur eruit
Indien u geen mondkapje wilt dragen dan kunt u uw kind afzetten bij de ingang. U mag dan
niet naar binnen.

-

Wanneer er een proefles is, is de aanwezige ouder verplicht een mondkapje te dragen.

-

De ouders van de ouder- en kind gym zijn niet verplicht tijdens de training een mondkapje te
dragen. In de gang/ kleedkamer dienen zij dit wel te doen.

-

ALLE recreatielessen eindigen 5 minuten eerder om zoveel mogelijk contact met andere
groepen te vermijden. Zorg er daarom voor dat u op tijd uw kind komt ophalen en respecteer
de begintijden. Kom niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat.

-

Is uw kind verkouden of ziek, dan wordt van u verwacht dat u zelf de verantwoordelijkheid
neemt om uw kind thuis te houden volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.
Dit geldt ook voor onze trainers. Verkouden trainers mogen de zaal niet in. Dit kan
problemen veroorzaken met lesvervanging, omdat trainers vanwege deze regel sneller
afwezig kunnen zijn. Wij verwachten van u dat u hier begrip voor heeft, het gaat tenslotte
om de gezondheid van uw kind en onze trainers. Mocht dit het geval zijn en u les wordt
geannuleerd dan ontvangt u hierover bericht per mail (let ook op de Spambox).

-

Er is in elke gymzaal voldoende desinfectiemiddel aanwezig.

-

Kantine: Momenteel is deze gesloten tot nader order van het RIVM.

Ter info: vanaf maandag 19 oktober is het herfstvakantie en zijn er geen lessen. De lessen starten
weer op maandag 26 oktober.
Wij hopen op uw medewerking!
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