We gaan buiten sporten!!
Beste ouders/verzorgers,
Ondanks de verruiming van de maatregelen mogen we jammer genoeg nog niet binnen sporten.
Maar we hebben de afgelopen weken overleg gevoerd met BV Sport en hebben een locatie
gevonden waar we buiten kunnen sporten. Het zal natuurlijk heel anders zijn dan een gewone les
want we mogen de turntoestellen niet mee naar buiten nemen. Daarom hebben de trainsters hele
leuke alternatieve trainingen bedacht met de materialen die we wel hebben. Ook het lesrooster
kunnen we niet helemaal houden zoals het was, dus wordt dat aangepast. Maar ook al zijn er wat
beperkingen, we vinden het belangrijk dat we elkaar weer zien en vooral dat we weer lekker met
elkaar kunnen sporten.
De voorbereidingen zijn nog niet helemaal klaar, maar we zijn al een heel eind. Over een aantal
dagen zullen we u informeren over hoe we één en ander precies organiseren om aan alle
voorwaarden die er worden gesteld te kunnen voldoen. Want de gezondheid van de kinderen en de
leiding is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Wat weten al wel:
Periode:
Vanaf woensdag 27 mei tot en met vrijdag 26 juni kunnen we buiten gaan sporten.
Waar:
Het veld op het terrein van Korfbalvereniging Leeuwarden – Kalverdijkje 82, 8924 JJ Leeuwarden. Het
is een grasveld, en de voorzieningen zoals een toilet en water zijn niet beschikbaar.
Lesrooster:
Dag en tijd buiten sporten

Op deze tijd de groepen die normaal op de volgende dagen en tijden
trainen

Woensdag:
15 - 16 uur
16 - 17 uur
17 - 18 uur
18 – 19.30 uur

-

Woensdag recreatie 15-16 uur
Woensdag recreatie 16-17 uur
Woensdag recreatie 17-18 uur + vrijdag 18.30 – 19.30 uur
Maandag selectie 17-19 uur + dinsdag selectie 16.45 – 18.45 uur

Donderdag:
16.45 – 17.45 uur
17.45 – 18.45 uur
18.45 – 19.45 uur
18.45 – 20.15 uur

-

Donderdag recreatie 16.45 – 17.45 uur
Donderdag recreatie 17.45 – 18.45 uur
Donderdag recreatie 18.45 – 19.45 uur + vrijdag 19.30 – 20.30 uur
Woensdag selectie 18 – 20 uur + donderdag selectie 18.45 – 20.45
uur

Vrijdag:
-

-

Vrijdag kleuters 15.30 – 16.30 uur
Vrijdag kleuters 16.30 – 17.30 uur
Dinsdag springen beginners 18.45 – 19.45 uur
Dinsdag springen gevorderd 19.45 – 20.45 uur

15.30 – 16.15 uur
16.15 – 17.00 uur
17 – 18 uur
18 – 19 uur

We hebben geprobeerd om iedereen zo veel mogelijk in te delen. Het is jammer genoeg niet mogelijk
om iedereen alle uren die normaal getraind worden aan te bieden. Het plusuur van de vrijdag is niet
apart ingedeeld, alle turnsters die hier in zitten zijn ook al op andere uren actief.
De eerste week is een week die we gebruiken om te proberen hoe het allemaal gaat. Het kan zijn dat
we op basis van de ervaringen die we de eerste week doen dingen moeten aanpassen. Dat maken we
dan natuurlijk zo snel mogelijk bekend.
Slecht weer en kleding:
Bij slecht weer, zoals regen en kou, kan het zijn dat we de lessen niet door kunnen laten gaan. Dit in
verband met de veiligheid en gezondheid van de kinderen. De leiding beslist dat op de dag zelf. Als u
twijfelt op de dag van de training kunt u onze facebookpagina raadplegen. En houdt er rekening mee
dat buiten turnen kouder kan zijn dan in de zaal en pas de kleding daar op aan.
Tot slot
Het is voor GVL de eerste keer is dat we buiten gaan turnen. Het kan daarom best zijn dat we nu nog
dingen over het hoofd zien en we later nog dingen moeten wijzigen. We hopen dat u daar begrip
voor heeft. We zullen u op de hoogte houden via onze facebookpagina en/of de website en/of de
mail.
Zoals gezegd zullen we u in ieder geval voor de eerste training nog nader informeren over praktische
zaken zoals halen en brengen en hygiënevoorschriften.
Wij hebben er zin, heel graag tot snel op het sportveld!
Bestuur en leiding GVL

