Update 29/01/2021

Beste ouders – update vrijdag 29 januari

We zijn door de GymFed ondertussen op de hoogte gebracht van een aantal verduidelijkingen,
waarmee we verder aan de slag kunnen.Toch kunnen we pas concreet onze werking optimaliseren als
we weten hoeveel kinderen in welke groep blijven turnen/dansen. Alvast bedankt aan de ouders om ons
ongeveer 170 antwoorden te bezorgen. We beseffen dat het maken van keuzes niet evident is, maar
vragen toch met aandrang aan diegene die nog niet geantwoord hebben om dit zo spoedig mogelijk te
doen via deze link: https://forms.gle/Gt5fv1Qz7tRFWbns9

Het ministerieel besluit gaat in vanaf 1 februari. We zullen een ‘buitenbeweeg’-aanbod voor de +13jarigen (°2007 & vroeger) dan inplannen (afhankelijk van respons).

Voor morgen willen we vragen om de keuze die jullie reeds gemaakt hebben al te respecteren. Hoe
sneller de beperking van het mixen van groepen kan ingezet worden, hoe beter, al betreuren we
natuurlijk dat we niet iedereen meer in onze turn/dansgroepen kunnen laten sporten.

Zo kunnen we morgen al bekijken hoe we groepen eventueel moeten herindelen met de meisjes en
jongens (°2008 en later) die wel de keuze gemaakt hebben binnen onze sportvereniging verder te
sporten en we zo ook voor de komende weken aan de slag kunnen.

Dansers die ook turnen en omwille van de verschillende bubbelsamenstelling toch één activiteit moeten
kiezen is er voor de 2 oudste groepen de mogelijkheid om online de dansles thuis mee te volgen. Of als
je voor een andere hobby gekozen hebt, kan je ook nog steeds een dansmomentje op zaterdag
voorzien:
Dansgroepje van juf Annelies (1-4de lj: 12:45-13:45) https://meet.google.com/mog-rdev-jnz
Dansgroepje van juf Robin (vanaf 5de lj: 9:30-10:30) https://meet.google.com/bht-bnrh-wnn

We blijven rekenen op jullie hulp om correct te handelen en het huidige voorstel voor de beperking van
1 buitenschoolse activiteit per kind te respecteren (alle activiteiten die NIET in de klasbubbel
“buitenschools” worden uitgevoerd tellen hierbij als buitenschoolse activiteit).

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

