
  
  

 
 

 
Beste leden, 

 

Goed nieuws! Vanaf maandag 15 juni tot aan de grote vakantie mogen we terug lesgeven in de zalen van de 

gemeente Grimbergen. Dit wil zeggen dat wij het lessenrooster lichtjes hebben moeten wijzigen om jullie allen 

nog een onvergetelijke laatste les van het seizoen te kunnen bezorgen. Aangezien er maar 20 personen (inclusief 

trainers) toegelaten worden in de sporthal, zijn we genoodzaakt om de groepen op te splitsen daar we iedereen 

de kans willen geven om nog een laatste keer te komen sporten. In bijlage kunnen jullie het aangepaste 

lessenrooster en de verdeling van de groepen terugvinden. Kijk dus goed wanneer je verwacht wordt. 

 

Het spreekt voor zich dat wij ons moeten houden aan strikte maatregelen. Indien u of uw kind(eren) de lessen 

graag wil(len) volgen zouden wij u willen vragen om deze maatregelen goed door te lezen samen met uw 

kind(eren) en deze strikt op te volgen. Bekijk zeker ook het filmpje eens. 

 

 

Hoe kom je naar de training? 

 

• Indien mogelijk vragen we om te voet of met de fiets te komen. 

 

• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden daarom is het belangrijk dat de leden reeds omgekleed zijn. 

 

• Iedereen brengt een eigen strandhanddoek mee. Deze wordt gebruikt wanneer er oefeningen op de vloer 

worden gegeven. 

 

• Iedereen brengt ook een gevulde drinkbus met water mee. Er kunnen geen drinkbussen gevuld worden aan 

de kranen in de sporthal. 

 

• Zorg ervoor dat uw kind naar het toilet is geweest voor hij/zij thuis vertrekt. In nood mogen wij deze wel 

gebruiken maar wij moeten het toilet volledig ontsmetten na ieder gebruik. Dat is voor ons niet haalbaar. 

 

• Indien uw kind ziektesymptomen vertoont mag hij/zij de les niet bijwonen! De regel is dat uw kind 10 dagen 

symptoomvrij moet zijn om de les te mogen bijwonen. 

 

 

Bij aankomst 

 

• Wij als lesgevers zijn niet verplicht om mondmaskers te dragen. Tijdens het lesgeven houden we afstand. 

Uw kind mag maar moet geen mondmasker dragen. We vragen wel van de persoon die de kinderen komt 

brengen en ophalen om een mondmasker te dragen. Gelieve buiten ook de nodige afstand te bewaren van 

1,5 meter. 

 

• De leden zullen binnenkomen langs de hoofdingang. Wij als lesgever, zullen de kinderen opwachten en mee 

naar binnen begeleiden. De ouders mogen de zaal niet betreden. 

 

• Bij het binnenkomen zullen de handen van de leden ontsmet worden. 

 

• Onder de 12 jaar is er geen social distancing maar bij het naar binnen en naar buitengaan trachten wij dit 

wel te doen om de verplaatsingen ordelijk en veilig te laten verlopen. Bij gemengde groepen houden we 

ons aan de social distancing. 

 



  
  

 
 

 

 

Voor de training 

 

• Bij het binnenkomen zullen de handen van de leden ontsmet worden. 

 

• Hun schoenen en jas leggen ze na het binnenkomen op de daarvoor voorziene plaats. 

 

Tijdens de training 

 

• De lessen beginnen op het afgesproken uur maar duren 45 minuten. Het kwartier ertussen is nodig voor 

het ontsmetten van de handen van de leden en om de wissel tussen de lessen veilig te laten verlopen.  

 

• Let op! Kom op tijd. Eens de les begonnen is gaan de deuren dicht en kan je er niet meer bij. 

 

Na de training 

 

• De les stopt dus 15 minuten eerder. We zullen de handen van de leden ontsmetten in het naar buiten gaan 

waarna u, uw kind terug mee naar huis kan nemen. 

 

• De leden zullen de zaal verlaten via de nooduitgang. Wij als lesgever, zullen de kinderen mee naar buiten 

begeleiden. De ouders mogen de zaal niet betreden. 

 

• Mogen wij u vragen uw kind niet te laat te komen ophalen. We kunnen geen opvang garanderen. 

 

• De leden die op één dag meerdere lessen volgen, kunnen als de les aansluitend is met de volgende les, 

meteen terug deelnemen. Voor diegenen waarop de les niet aansluitend is kunnen we geen opvang 

voorzien tussen twee lessen in. Indien uw kind zich in deze situatie bevindt moet u hem/ haar tussenin 

komen ophalen. 

 

Extra info 

 

• Het secretariaat zal tijdens deze periode gesloten blijven maar is wel bereikbaar via telefoon en mail. 

 

• Tenslotte: de lessen zullen anders zijn dan anders. Wij kunnen geen toestellen gebruiken. Onze lesgevers 

zullen hun uiterste best doen om creatief aan de slag te gaan om er toch een fijne les van te maken. 

Contactsporten mogen we jammer genoeg nog niet aanbieden dus netbal mag nog niet doorgaan maar er 

wordt wel een moment voorzien waarop jullie samen in de zaal kunnen afspreken voor een gezellige babbel. 

 

 

Wij wensen jullie een hele fijne laatste les van dit seizoen en hopen jullie allemaal terug te zien in september. 

 

Sportieve groeten 

 

Het Kinetrix team 

 

 

 


