12/10/2020

Beste ouders,
Binnensporten dienen over te gaan naar code ‘oranje’. Wat betekent dit voor onze
clubwerking?
 Er wijzigt niets voor de gymnasten, kleuters en dansers -12 jaar.
 Voor de +12 jaar dansers is er voldoende ruimte in de danszaal (10m 2/danser)
en wordt er geen partnerwerk voorzien in de choreografie.
 We passen turnvormen aan voor +12 jaar gymnasten waardoor we 1,5 m
afstand kunnen bewaren (bv. geen partneroefeningen meer, meer materiaal
gebruiken om afstand te creëren, geen helpersfunctie onder gymnasten zelf…).
 De beschikbare ruimte voldoet aan de 10m 2 densiteitsregel voor de +12j
groepen.
 Trainers dragen – zoals nu reeds- een mondmasker (helpen met mondmasker
door trainer is toegestaan). Dit geldt tevens voor leden + 12j (tot in de turnzaal).
 Voor de +12 jaar leden vragen we meer discipline (bv. in wachtrij afstand
houden, geen praatgroepjes, … )  lukt dit niet dan zullen we na evaluatie
mogelijk andere maatregelen moeten toepassen (vb. slechts helft van de groep
laten turnen, week om week).
 Waar mogelijk wordt de groep opgesplitst naar leeftijd waar dit nu niet het geval
was (vb. SelA & SelB groep op woensdag wordt gesplitst). Wanneer jongere
kinderen qua niveau toch aansluiten bij een +12j groep dienen ze de regels van
de +12j groep te volgen.

 Verder blijven we ons houden aan de basisafspraken rond handhygiëne.
 Carpool je, draag dan mondmaskers (zeker voor +12 j).
 Is je kind ziek – dan komt het niet turnen/dansen!
 Verwittig via info@halenseturnkring.be (onderwerp: covid-positief) indien je
kind positief testte op corona zodat we indien nodig maatregelen kunnen
nemen.

12/10/2020
 We brengen en halen onze kinderen op aan de afgesproken in- en uitgang.

 De eetdag die voorzien was op 22 november zal spijtig genoeg niet doorgaan.

We hopen hiermee zo lang mogelijk de turn- en dansmomenten te kunnen blijven
aanbieden en ons toch te houden aan de opgelegde regels, om allemaal samen de
verspreiding van het virus zo goed mogelijk onder controle te houden.

Sportieve groeten & take care,

Bestuur & (hulp-)trainers van de Halense Turnkring & Halense Dance Crew

