Beste Turnkringvrienden,
We zijn blij jullie te mogen vertellen dat de turnkring terug van start gaat voor de -13 jarigen
(geboortejaar 2008 & later) vanaf zaterdag 21 november 2020.
In deze brief kan je meer informatie vinden over de heropstart van de lessen, de algemene
afspraken en de lesuren. Neem dit zeker door zodat we samen veilig en vlot kunnen
heropstarten.

Heropstart lessen

Alle kinderen geboren 2009 & later
De lessen gaan zoals gepland door met dezelfde lesuren als voordien.
Dit betreft de volgende lessen:
• Keuze-groepen
• Tumbling
• Acro
• Freerunning
• Lagere school zaterdag en woensdag
• middengroep woensdag
• kleuters & peuters.

Kinderen geboren in 2008
Turn je op woensdag in de groep Hoger? Dan kom je vanaf nu turnen met MW
(16u20 tot 17u20) maar wel in een aparte groep.
Turn je op zaterdag in de groep TUM+ of TRA+? Dan kom je vanaf nu turnen met de keuze
groep van 12u10 tot 13u25.
Als dat niet lukt, moet je contact opnemen met Marianne via recrea@turnkringtengaerde.be

Kinderen geboren in 2007 & vroeger
Jammer genoeg zijn de lessen voor kinderen geboren in 2007 & vroeger voorlopig
opgeschort tot eind december.
Dit betreft de volgende groepen: Jong-volwassenen, cheerleaders, keuze TRA+, keuze
TUM+, Hoger woensdag en volwassenen.

Lesuren/ lesdagen
Alle lessen gaan door zoals in de maanden september en oktober. Kijk hieronder even na
voor jouw groep. Zo ben je zeker op tijd voor het onthaal.

Algemene afspraken
ü Kom op het afgesproken uur naar de sporthal, ben je te vroeg, wacht dan even in de
auto. Te laat komen kan niet.
ü Ben je ziek of vertoon je symptomen, blijf dan thuis.
ü De kleedkamers worden niet gebruikt: kleed je thuis om en breng een ruime zak mee
waar uw jas en schoenen in passen. De zakken worden langs de muur verzameld.
ü We werken in de grote zaal in 2 gescheiden bubbels van maximum 50 personen.
ü We komen binnen langs de voordeur en verlaten de zaal in groep langs de
achterdeur.
ü Breng je eigen, gevulde drinkbus mee.
ü De kleuters en de kinderen tot 3de leerjaar worden begeleid tot de achterdeur en
wachten bij de monitor tot de ouders aanwezig zijn. Mogen we daarom vragen aan de
ouders van de jonge kinderen om op het afgesproken uur zeker aan de achterdeur te
wachten. Zij dragen allen een mondmasker en houden voldoende afstand. Wacht
geduldig omdat niet alle kinderen samen door de deur kunnen.
ü Ouders geven hun kind af aan de monitor in de gang vooraan of buiten bij goed weer.
De ouders mogen niet mee naar de zaal, noch in de gang. Vanaf het 4de leerjaar
kunnen de kinderen zeker alleen binnenkomen. N aar buiten gaan doen ze
zelfstandig.
ü Ouders dragen altijd een mondmasker bij het verlaten van de auto.
ü Bij het binnenkomen en na de les worden de handen ontsmet.
ü Ga voor de les thuis naar de WC. Wie naar het toilet moet, liefst niet, ontsmet het
sanitair met de spuitbus en papieren servetten. Doorspoelen gebeurt met het deksel
neergelaten. Dit materiaal zal klaar staan bij de deur in de zaal. Na het toiletbezoek is
handen wassen verplicht.
ü De lessen zullen zeker op tijd stoppen om de bubbelruimte leeg te maken voor de
volgende groepen en de monitoren de kans te geven het essentiële materiaal te
ontsmetten.
ü Kijk ook naar de info voor jouw groep. De vermelde uren zijn de uren om binnen te
komen bij de voordeur en de einduren bij het verlaten van de sporthal langs de
achterdeur.
ü Financiële compensaties voor lesverlies zullen op het einde van het turnjaar zeker
bekeken worden.
ü Breng elke les je turnkaart mee. Dit is essentieel voor de verplichte registratie.
ü Het dragen van mondmasker voor de kinderen is niet verplicht, maar het mag

Lesuren

K1: Kleuters geboren 2017: les van 15u10 tot 16u15
We turnen op volgende zaterdagen: 21 nov, 5 dec, 19 dec.
K2: Kleuters geboren 2016: les van 15u10 tot 16u15
We turnen op volgende zaterdagen: 28 nov & 12 dec.
K3: Kleuters geboren 2015: les van 16u25 tot 17u30
We turnen op volgende zaterdagen: 28 nov &12 dec.

.

K0: Peuters geboren 2018-2019: les van 16u40 tot 17u30
We turnen op volgende zaterdagen: 21 nov, 5 dec, 19 dec.
LW: kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar: les elke woensdag van 15u10 tot 16u10
& les elke zaterdag van 13u40 tot 15u00.
MW: kinderen 4de, 5de en 6de leerjaar: les elke woensdag van 16u20 tot 17u20

K TUM, K TRA, K ACRO, K RUN
Keuze-activiteiten voor jeugd vanaf 10 jaar t.e.m. geboren in 2008: les elke zaterdag van
12u10 tot 13u25. De leden van de acro groep die graag een oefenprogramma krijgen voor
thuis, nemen persoonlijk contact op met Margot via margot.niels@gmail.com

Heb je nog vragen, stuur een mailtje naar recrea@turnkringtengaerde.be.
We wensen iedereen een vlotte, leuke & veilige herstart. Veel plezier.
Het bestuur.

