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augustus 2020 

 

Beste ouders, 

Beste turn- en dansfans,   

 

De vakantie is volop bezig en zo ook de voorbereidingen voor het turn– en danskamp voor de komende 

twee weken. We hebben alweer een tof team van enthousiaste trainers bij elkaar gekregen die klaar 

zijn om samen met jullie twee geweldige, toffe weken te beleven. 

 

Hieronder kunnen jullie alle richtlijnen terugvinden voor de weken van het turn– en danskamp. 

Lees deze goed door. 

 

Kampomschrijving 

 

Soort kamp Turn- en danskamp 

Locatie  Sporthal E. Soens 

Adres   Singel 57, 1853 Strombeek-Bever 

Datum  Week 1: 17/08/2020 tot 21/08/2020 

  Week 2: 24/08/2020 tot 28/08/2020 

Leeftijd  6 – 15 jaar 

Tussendoortje drankje + stuk fruit is voorzien 

 

Dagindeling 

 

 

*9u00: gezamenlijke opwarming, kinderen   

            dienen op dit uur aanwezig te zijn 

 

 

 

 

 

 

*16u30: Kinderen mogen vanaf dit uur afgehaald 

worden. 

7u30 – 9u Start opvang 

9u00* – 9u30 Start turn- en danskamp 

9u30 – 10u45 Activiteit 1 

10u45 – 11u Pauze 

11u – 12u15 Activiteit 2 

12u15 – 13u30 Middagpauze 

13u30 – 14u45 Activiteit 3 

14u45 – 15u Pauze 

15u00 – 16u15 Activiteit 4 

16u15 – 16u30* Stretching 

16u30 – 18u Opvang 

Turnen & dans 
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U kan elke kampdag op de planning, die omhoog zal hangen, terugvinden wat er voorzien is voor de 

verschillende groepen. 

 

Aan- en afmeldingen 

 

Elke deelnemer moet zich elke ochtend en avond verplicht aan- en afmelden. Dit gebeurt telkens bij de 

lesgevers die aan de in-/uitgang zitten. 

 

Let op, omwille van de veiligheid mogen deelnemers enkel met de eigen ouder(s) mee naar huis gaan. 

Indien ze door iemand anders worden opgehaald dan moet dit gemeld worden aan Nele, anders mogen 

ze niet vertrekken. Kinderen die alleen naar huis mogen gaan kunnen dit alleen mits schriftelijke 

toestemming van de ouders. (Papieren voor schriftelijke toestemming voorzien wij op de kamplocatie 

en kan je in bijlage terugvinden. Gelieve dit document op de eerste kampdag af te geven aan Nele.) 

 

BELANGRIJK  

Ben je nog niet aangekomen op het afgesproken uur of is er een andere reden waardoor je niet op tijd 

kan zijn? Bel naar het nummer 0478/21.21.14. 

 

Extra maatregelen Corona 

• Aan de ingang van de locatie is er een wachtrij voorzien met minstens 1,5m plaats tussen elke 

wachtende. Gelieve de social distance te respecteren en de wachtrij te volgen! 

 

• Je bent als ouder dit jaar niet toegelaten in de sporthal. Je mag je kinderen aan- en afmelden bij 

onze lesgevers en zij nemen het van daar over. Gelieve een mondmasker te dragen bij het brengen 

en ophalen van je kind(eren) zodra je in de wachtrij staat aan de ingang van de locatie. 

 

• Kinderen ouder dan 12 jaar dienen een mondmasker aan te hebben bij het binnenkomen en 

moeten dit ook altijd bij hebben. 

 

• Onze lesgevers dragen altijd een mondmasker tijdens het aan- en afmelden. 

 

• Elke deelnemer ontsmet verplicht zijn/haar handen met alcoholgel tijdens het aankomen of 

vertrekken, wij voorzien alcoholgel aan de ingang van de locatie. 
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• De kleedkamers zullen gesloten blijven dus gelieve reeds in sportkledij aanwezig te zijn. Iedereen 
krijgt een plaats toegewezen om zijn spullen achter te laten. 
 
 

• Voor elke pauze wast elke deelnemer verplicht zijn/haar handen met handzeep, wij zorgen voor 
papieren wegwerpdoekjes. 
 
 

• Deelnemers met symptomen van ziekte blijven verplicht thuis, elke ochtend wordt de temperatuur 

van elke deelnemer & lesgever gemeten. (> 38 graden = thuisblijven) Kinderen die ziek worden 

tijdens het kamp worden afgezonderd van de groep en zullen moeten opgehaald worden door de 

ouders. 

 

• Deelnemers die behoren tot een risicogroep hebben enkel toestemming om deel te nemen aan het 

kamp indien je als ouder schriftelijk bevestigt dat de chronische ziekte door middel van medicatie 

onder controle is of als je een attest van een arts hebt. 

 

• Op de eerste dag krijgt elke deelnemer een gekleurd polsbandje om aan te duiden in welke groep 

hij/zij zal zitten gedurende de week. Gelieve dit bandje elke dag mee en aan te hebben. 

 

• We hebben maar een bubbel waardoor het kampmateriaal door alle groepen gebruikt mag worden. 
Het materiaal wordt wel na elke kampdag ontsmet.  
 

Groepsindeling 

 

De kinderen worden onderverdeeld in vijf groepen, deze groepen worden op een snelle en efficiënte 

manier gemaakt tijdens de start van het kamp. De kinderen kunnen hierbij zelf kiezen bij wie ze graag 

in de groep willen zitten. Uw kind krijgt een polsbandje voor rond de pols in een welbepaalde kleur. Deze 

kleur geeft aan tot welke groep uw kind behoort. Dit polsbandje heeft uw kind elke dag mee en aan. 

 

Wat moet u zelf nog doen? 

 

● Label of schrijf de naam van uw kind in elk kledingstuk, rugzakje of materiaal dat je meegeeft. Als 

er toch iets verloren zou gaan, kunnen we snel de rechtmatige eigenaar terugvinden. 

● Voor iedereen met lange haren vragen we om de haren netjes vast te binden. Tijdens de activiteiten 

wordt geen hoofddeksel gedragen. Een pet voor de zon mag altijd meegebracht worden. 

● Schrijf uw kind elke dag IN en UIT bij de trainer van de inschrijvingen. 

● Indien uw kind alleen naar het kamp komt en/of alleen naar huis mag, geeft u bij start van het kamp 

een schriftelijke toelating aan de hoofdtrainster, Nele Bettens. 

● De medische vragenlijst meebrengen indien u deze nog niet via mail bezorgd heeft. 
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Wat breng je mee? 

 

● Alle dagen sportkledij en sportschoenen. Voor tijdens de activiteiten mag je aangepaste schoenen 

meebrengen, maar dit is geen verplichting. 

● Regenjas voor als het minder weer is, zonnecrème bij warm weer 

● Rugzak 

● Lunch in een brooddoos, extra tussendoortje liefst in een koekjes – of fruitdoos.  

● Drinkbus of waterflesje dat je kan afsluiten en opnieuw kan vullen 

● Reservekleding 

 

 

Wat breng je niet mee? 

 

● Juwelen, pols –en armbandjes, …. Uit veiligheidsredenen en zo kunnen ze ook niet verloren gaan 

● Snoep, chocolade, chips, … en frisdranken. Wij zorgen voor gezonde snacks, geef ook dezelfde 

boodschap mee van thuis uit. 

● Kostbare items: horloge, Ipod, GSM, juwelen, …. Indien u de kinderen deze meegeeft is het op 

eigen risico, we kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of schade. 

 

 

Extra 

 

Kan je niet deelnemen wegens ziekte dan wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald na het indienen 

van een doktersattest. Doktersattesten worden afgegeven aan de hoofdtrainer Nele of na het kamp aan 

het secretariaat. 

 

Attesten voor werk/mutualiteit: indien je recht hebt op een terugbetaling, gelieve ons zo snel mogelijk 

het desbetreffend formulier te bezorgen, liefst tijdens de kampweek. U kan dit bezorgen aan de 

aanwezige trainers. 

 

Fiscaal attest: krijgt u via mail verzonden na afloop van het kamp op het opgegeven emailadres bij 

inschrijving. 

 

Onze trainers voorzien per dag per kind een drankje en een gezonde snack. 
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OPGELET: 

 

Dit jaar kunnen we niet gaan zwemmen omwille van de Corona maatregelen. 

Op woensdag 19/8 en 26/08 vragen we aan iedereen om iets op wieltjes mee te brengen. Dit mag 

vanalles zijn. Skateboard, longboard, rolschaatsen, step, waveboard, …. Liefst geen elektrische 

toestellen. Gelieve zelf, indien jullie dit hebben, beschermingsmateriaal mee te brengen (helm, knie- en 

polsbescherming,…) 

 

Het toonmoment op vrijdag zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Wij voorzien voor iedereen wel 

een leuk aandenken zodat iedereen kan zien wat ze geleerd hebben. 

 

Wij hopen zoals steeds op een toffe, sportieve week. 

Bij vragen, opmerkingen of problemen kan je altijd terecht bij de hoofdtrainster ter plaatse. Zij geeft 

gehoor aan je vraag en zal je zo goed mogelijk proberen verder te helpen! Aarzel niet om tijdens het 

kamp je vragen en/of opmerkingen direct te communiceren, zo kunnen we hier ook meteen samen een 

oplossing zoeken.  

Contactgegevens hoofdtrainster Nele Bettens: nele@kinetrix.be of 0494/28.25.26. 

 

 

SOCIAL MEDIA 

 

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van al het Kinetrix nieuws! 

 
 

Prettige vakantie en tot dan! 

 

Het trainersteam 

 


