Beste turnclubleden,
Hierbij een nieuwsbrief met meer informatie over de start van het nieuwe turnjaar.
We starten woensdag 1 september onder een licht gewijzigde vorm:

Groep LW en LZ (kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar) 15u15 tot 16u30

Les voor de nieuwe kinderen én alle eersteklassers, ook voor de kinderen van de
zaterdaggroepen.
De kinderen van 2de en 3de leerjaar die vorig jaar reeds kwamen turnen moeten die dag nog
niet komen. We doen enkel testjes voor de nieuwe kinderen van woensdag en zaterdag. Er
wordt geen gewone les gegeven.
Breng zeker je uitnodiging mee. We wachten buiten tot je geroepen wordt. Op het einde van
de les worden de kinderen naar de achterdeur gebracht. Daar wachten de ouders op hun
kinderen.

Groep MW (kinderen 4de, 5de en 6de leerjaar) 16u15 tot 17u30

De les gaat gewoon door voor iedereen, ook voor nieuwe kinderen. We gaan in deze les
opwarmen en groepen maken. Als er tijd over is, kunnen we nog even turnen in onze nieuwe
groepen.
De nieuwe kinderen brengen zeker hun uitnodiging mee. We wachten buiten tot je geroepen
wordt. We delen eerst de turnkaarten uit. Op het einde van de les worden de kinderen naar
de achterdeur gebracht. Daar mogen ze zelfstandig vertrekken.

Groep HW (jongeren secundair) 17u15 tot 18u30

Gewoon les voor alle ingeschrevenen. De nieuwe leden brengen zeker hun uitnodiging mee.
We wachten buiten tot je geroepen wordt. We delen eerst de turnkaarten uit. We dragen een
mondmasker bij het binnenkomen tot het begin van de les. Ook na de les verlaten we de
zaal met mondmasker.

Groep VC (volwassenen) 20u00 tot 21u00.

Iedereen welkom die zich inschreef voor deze les. De nieuwe mensen brengen hun
uitnodiging mee.
Vergeet het volgende niet: voldoende water, sportkledij, een matje of een grote handdoek, 2
gewichtjes van 500 g of 2 rijstgevulde flesjes.
Kom op tijd! We dragen een mondmasker bij het binnenkomen tot het begin van de les. Ook
na de les verlaten we de zaal met mondmasker.

Zaterdag 4 september:

Groepen KTRA, KTU, KRUN en KACRO (keuze-activiteiten) : 12u15 tot 13u30

Iedereen wacht buiten tot je geroepen wordt. We delen eerst de turnkaarten uit. Je mag jouw
kaart van de wasdraad nemen. De nieuwe kinderen melden zich aan bij de tafel met hun
uitnodigingsbrief.
Op het einde van de les worden de kinderen naar de achterdeur gebracht. Daar mogen ze
zelfstandig vertrekken. We dragen een mondmasker bij het binnenkomen tot het begin van
de les. Ook na de les verlaten we de zaal met mondmasker

Groep LZ (kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar) : 13u45 tot 15u00

alle 1ste klassers en de nieuwe kinderen moeten zich woensdag 1 september aanmelden om
15u15 voor de testles, samen met de nieuwe kinderen die op woensdag turnen. Lukt dat
niet? Kom dan gewoon op zaterdag turnen. Dan leggen we de testen af en kan je de
volgende week bij je groepje turnen.
Nieuwe kinderen brengen zeker de uitnodiging mee. We wachten buiten tot je geroepen
wordt. De kinderen die vorig jaar reeds in deze groep turnden, zullen verdeeld worden en
turnen met de monitor.
Op het einde van de les worden de kinderen naar de achterdeur gebracht. Daar wachten de
ouders op hun kinderen.

Kleuters K1 en K2: 15u15 tot 16u15

Kom op tijd, het kan best druk zijn de eerste les. De kleuters van vorig jaar nemen hun
nieuwe kaart van de wasdraad en gaan alleen, of met een vriendje, binnen bij de monitor.
De nieuwe kindjes melden zich, met hun uitnodiging, aan de tafel. Ze krijgen dan hun
proeflessenkaart. De nieuwe vriendjes sluiten aan bij de monitoren. Groep per groep gaan
we, zonder ouders, naar de zaal. Daar worden de spulletjes en de kaarten rond de
kleurpaal verzameld. Er is extra volwassen personeel om alles vlotjes te laten verlopen. De
turnles kan beginnen.
Op het einde van de les worden de kleuters naar de achterdeur gebracht. Daar wachten de
ouders op hun bengels.

Kleuters K3 : 16u30 tot 17u30

Iedereen wacht buiten tot we jou komen roepen. De kleuters van vorig jaar nemen hun
kaarten van de wasdraad en verzamelen bij de oranje monitoren in de hall. De nieuwe
kinderen melden zich aan bij de tafel met hun uitnodiging. Ze krijgen een proeflessenkaart en
sluiten aan bij de groep. We gaan samen met de monitoren naar de zaal. We verzamelen
rond de kleurpalen, leggen kaarten neer, doen schoenen uit en vliegen er in.
Op het einde van de les worden de kleuters naar de achterdeur gebracht. Daar wachten de
ouders op hun bengels.

Peuters KO: 16u50 tot 17u40

Wacht buiten tot we jou roepen. Meld je aan bij onze tafel met je uitnodiging. Je krijgt een
proeflessenkaart. We gaan samen naar de zaal. Elke peuter wordt begeleid door 1 ouder.
Het moet allemaal nog coronaveilig verlopen. De ouders dragen altijd een mondmasker,
handen ontsmetten. Spulletjes en kledij kan tegen de muur gelegd worden. Na een kort
infomoment gaan we van start. Na de opruim verlaten we de zaal langs de achterdeur.

Cheerleading: 17u30 tot 20u15
Jong-volwassenen 17u30 tot 19u00

We wachten buiten tot je geroepen wordt. We verdelen de turnkaarten. We gaan rustig in
groep naar de zaal. We dragen een mondmasker bij het binnenkomen tot het begin van de
les. Ook na de les verlaten we de zaal met mondmasker.

Voor iedereen: Er worden geen toeschouwers toegelaten in de zaal. Ook de gang is
voorbehouden aan sporters. We hopen dat we veilig kunnen blijven sporten. Daar zorgen we
samen voor. Op de parking, rond de sporthal, in de gang en in de hall dragen alle +12j een
mondmasker. We beloven gauw een kijkdag te organiseren zodat de ouders hun kinderen
aan het werk zien. Meer info in onze volgende nieuwsbrief.
Vragen? recrea@turnkringtengaerde.be Vermeld altijd naam, geboortedatum en groep van
je kind.

Groetjes en tot binnenkort,
het bestuur en de monitoren

