2/02/2021

UPDATE CORONA-MAATREGELEN
Beste ouders
Op basis van de antwoorden die we ontvangen hebben tot 1 februari 20:00 hebben we de puzzel zo
goed mogelijk trachten te maken om binnen de opgelegde regels onze werking verder te kunnen zetten
voor onze leden die aangegeven hebben hun enige hobby binnen onze club te willen uitoefenen. Indien
we geen antwoord van jullie ontvingen nemen we aan dat je dochter/zoon voor een andere hobby
gekozen heeft.
Dit zal betekenen dat we wat groepsverschuivingen zullen doorvoeren (extra groepjes aanmaken, groep
splitsen/deels samenvoegen met andere deelgroepjes). Dit betekent concreet…
Voor de leden geboren in °2008 (vanaf °1/01/2008) of later:



Je blijft je turnuren behouden zoals voorheen.



Meisjes die op woensdag en zaterdag turnen, kunnen dit blijven doen – onze groepssamenstelling
is hieraan aangepast.



Je kan iedere week komen turnen.

Wat spijtig genoeg niet gelukt is, is om de combinatie van dansen en turnen volgens de corona-regels
in te richten omdat er een grotere mix is van leeftijdsgroepen. Voor de danskriebels kunnen we spijtig
genoeg niet meteen een alternatief aanbieden – je kiest dus voor danskriebels of kleuterturnen indien
je voor beide ingeschreven was. Voor de twee oudste dansgroepjes kan de dansles in de kleine zaal
gevolgd worden indien dit je enige hobby keuze is of via streaming:



Dansgroepje van juf Annelies (1-4de lj: 12:45-13:45) https://meet.google.com/rst-cdtw-raa



Dansgroepje van juf Robin (vanaf 5de lj: 9:30-10:30) https://meet.google.com/bht-bnrh-wnn

Voor de leden geboren in °2007 - °2002:
Gezien we meer dan 10 geïnteresseerde leden hebben splitsen we de groep op:



Zaterdag: 11:45-12:30 jongens



Zaterdag: 12:30-13:15 meisjes



Verzamelen op de parking aan de sporthal – trainer Frank zal jullie begeleiden



Breng mee: yogamatje of strandhanddoek



Buitensportschoeisel en sportieve kledij waarmee je buiten kan sporten

2/02/2021
We hopen hierbij zo goed mogelijk ons beweegaanbod te kunnen blijven inrichten en voor een fijne
vrijetijdsbesteding te zorgen voor jullie kind(eren). We rekenen dan ook op jullie hulp om correct te
handelen en de huidige beperking van 1 buitenschoolse activiteit per kind te respecteren.

Sportieve groeten

Het bestuur & lesgevers van de Halense Turnkring vzw en Halense Dance Crew

