
 

    
Gendringen, 17 mei 2021 

 

Beste ouders en leden, 

We zijn ontzettend blij om te melden dat wij vanaf woensdag 19 mei onze activiteiten weer binnen mogen aanbieden.  Met 

deze brief informeren we u dan ook over de opstart van de binnenlessen. 

  LESROOSTER EN GROEPSINDELING 

Op de volgende pagina staat het lesrooster dat vanaf komende woensdag ingaat. Sommige groepen waren in de afgelopen 

maanden samengevoegd bij de buitenlessen. In dat geval informeert de leiding u nog over de precieze indeling, zodat u weet 

op welk tijdstip uw kind kan komen sporten.  

  ONZE AFSPRAKEN VOOR CORONAPROOF BINNENSPORTEN 

Om onze lessen zo coronaproof mogelijk aan te bieden, hanteren wij de volgende afspraken: 

1. We zorgen ervoor dat er tijdens de lessen steeds maximaal 30 personen in de zaal aanwezig zijn. 

2. We gebruiken doorlooproutes zodat groepen elkaar niet kruisen bij het wisselen van lessen. De nooddeur in de zaal 

wordt bij wisseling van groepen als uitgang gebruikt. 

3. We zorgen voor voldoende ventilatie tijdens de lessen en houden de deuren zoveel mogelijk open. 

4. In situaties waarbij 1,5 meter afstand tot onze sporters niet gehandhaafd kan worden, draagt leiding een mondkapje. 

5. Bij klachten die coronagerelateerd kunnen zijn, komt onze leiding niet lesgeven. Als we geen vervanging kunnen 

vinden, kan het daarom gebeuren dat we u informeren dat de les niet doorgaat. 

  AFSPRAKEN VOOR SPORTERS EN BEGELEIDERS 

We verwachten dat u zich aan de volgende afspraken houdt, wanneer u of uw kind komt sporten: 

1. Kom niet sporten bij klachten die coronagerelateerd kunnen zijn, bij het lid of bij iemand in het gezin. Dit geldt ook 

voor milde klachten zoals verkoudheid. 

2. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de start van de les bij de zaal. Is er een les bezig voor jouw les? Wacht dan 

buiten, de leiding komt jullie ophalen. Zie ook de opmerkingen in het lesrooster op de volgende pagina. 

3. De kleedkamers zijn dicht, dus kom met je sportkleding aan naar de les. Je kunt binnen je schoenen wisselen. 

4. Geen ouders in de zaal, met uitzondering van de ouderkindgym. Zijn er vragen of bijzonderheden die noodzakelijk zijn 

om te bespreken? Kom dan bij de nooddeur bij de zaal en wacht buiten.  

5. Ouders van de ouderkindgym: draag een mondkapje en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tijdens de lessen. Per 

kind mag er één begeleider mee komen naar de les.  

6. We houden de buitendeur zoveel mogelijk open tijdens onze lessen. Dus kleed je (kind) iets warmer aan tijdens de les 

bij koud weer. 

CONTRIBUTIE JUNI 

Vanaf juni zullen wij weer de reguliere contributiebedragen incasseren. De contributiebedragen per groep vindt u op onze 

website.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag. Wij 

wensen iedereen ontzettend veel plezier met het starten van de binnenlessen!  

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur & leiding 

Gymvereniging Gendringen en Sport & Spel Gendringen 

www.gymvereniginggendringen.nl    www.sportenspelgendringen.nl  

BINNENSPORT VANAF WOENSDAG 19 MEI! 

http://www.gymvereniginggendringen.nl/
http://www.sportenspelgendringen.nl/


 

    
 

 

  

 

 

Dag Tijd Les Leiding Opmerking 

Dinsdag 
16.30 uur – 18.00 uur Turnen Dinsdag 1 Anouk/Minke, Lieke & Bonnie Zaal open om 16.25 uur. 

18.00 uur – 19.45 uur Turnen Dinsdag 2 Anouk/Minke, Bonnie Buiten wachten voor de les. 

Woensdag 

16.30 uur – 17.30 uur Gym gr. 3-5 Anouk/Douwe/Julian Zaal open om 16.25 uur. 

17.30 uur – 18.30 uur Gym gr. 5-8 Anouk/Douwe/Julian Buiten wachten voor de les. 

18.30 uur – 19.30 uur Sportfit 60+ Gerdien Start in overleg met Gerdien. 

Donderdag 

13.30 uur – 14.45 uur Werelddans Nardy Start in overleg met Nardy. 

18.15 uur – 19.00 uur Dans minioren Kitty Zaal open om 18.10 uur. 

19.00 uur – 20.00 uur Dans junioren Kitty Buiten wachten voor de les. 

Vrijdag 

17.30 uur – 19.00 uur Turnen Vrijdag 1 Minke, Ella 
Zaal open om 17.25 uur. 

17.30 uur – 20.00 uur Turnen Vrijdag 2 Minke, Ella 

18.45 uur – 20.00 uur Turnen Senioren Minke/Bo/Britt, Ella Buiten wachten niet nodig. 

Zaterdag 

9.00 uur – 9.45 uur Ouderkindgym 1 Bo/Britt Zaal open om 8.55 uur. 

9.45 uur – 10.30 uur Ouderkindgym 2 Bo/Britt Buiten wachten voor de les. 

10.30 uur – 11.30 uur Peutergym Bo/Britt, Lieke & Bonnie Buiten wachten voor de les. 

11.30 uur – 12.30 uur Kleutergym Bo/Britt, Lieke & Bonnie Buiten wachten voor de les. 

 

LESROOSTER VANAF 19 MEI 


