START SEIZOEN 2020-2021
Beste turners, dansers, dames van de BBB, ouders

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en met Corona nog steeds in het land moeten we toch wel
enkele zaken aanpassen en afspreken.
We zijn alvast heel blij dat alle lessen kunnen starten. Vanaf 1 september is het zover!
Algemene regels:







Iedereen komt binnen via de bovenzaal en gaat buiten via de benedenzaal.
o Uitzondering: onderstaande groepen hebben les in de benedenzaal, komen binnen
en gaan buiten via de benedenzaal
 Dans 1: 1ste en 2de leerjaar op dinsdag van 18u30 tot 19u30
 Dans 2: 3de en 4de leerjaar op donderdag van 19u tot 20u
 Dans 3: 5de en 6de leerjaar op woensdag van 17u30 tot 18u30
 BBB op dinsdag van 20u tot 21u
o Op deze manier moeten groep elkaar nooit kruisen.
Iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen en buitengaan.
Kom zoveel mogelijk in sportkledij. Het gebruik van de kleedkamers wordt sterk afgeraden.
We willen dit zoveel mogelijk beperken tot jas ophangen en schoenen achterlaten.
De sporthal ligt in de bebouwde kom, dus iedereen boven 12 jaar draagt een mondmasker.
Sporters ouder dan 12 jaar mogen het mondmasker afdoen van zodra de les start.
Er mag geen publiek in de zaal (regels van Deinze). Dus ouders zetten hun kind af aan de deur
en wachten na de les buiten. Er kan dus niet gewacht worden in inkom of in de cafetaria aan
de bovenzaal. Een trainer zal zeker de jongere kinderen tot aan de deur begeleiden.

Kleuters en jonge kinderen die voor het eerst komen:






Begin van de les: ouders kunnen tot in de inkom van de bovenzaal komen. Er wordt een
looprichting aangebracht. Binnenkomen via de linker deur, handen ontsmetten, kindje
meegeven met de trainer, rond de plantenbak terug naar buiten.
Neem de jas en ev. schoentjes van je kleuter mee naar huis. Zo moet de les niet vroeger
gestopt worden om jasjes en schoentjes aan te doen.
Einde van de les: kleuters worden afgehaald in de benedenzaal. Kleuters zullen op de trap
zitten. Ouders kunnen binnenkomen via de ingang van de benedenzaal, nemen hun kleuter
mee, gaan buiten via de volgende deur (zal aangeduid zijn).
Respecteer de afstand!!!
Kinderen vanaf de lagere school kunnen na de eerste proefles alleen binnenkomen.

Heb je vragen, probeer deze zoveel mogelijk via mail te stellen, wij antwoorden zo snel mogelijk. Wij
vinden contact met onze leden en hun ouders belangrijk, maar we moeten het nu even beperken.

Oproep
Net zoals vele verenigingen hebben ook wij, door Corona, toch wel wat inkomsten gemist .
Bovendien bestaat er grote twijfel of activiteiten die op de kalender staan ook zullen kunnen
doorgaan. Maar jullie kunnen Gymna steunen zonder een cent extra uit te geven. Eenvoudig: shop
online vanuit je luie zetel via Trooper en Gymna krijgt een percentje.
Dit kan via deze link: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/gymnalandegem
Deze link staat ook op de startpagina van www.gymna.landegem.be. Of je kunt via
https://www.trooper.be/nl Gymna zoeken.

Ga naar www.gymna.landegem.be
Klik op de rechtstreekse link van
Trooper.

Vul je favoriete winkel in.

Klik door en je komt automatisch op het startscherm van je favoriete winkel. Je
kiest zelf of je via mail wenst te weten hoeveel jouw aankoop Gymna oplevert.
Het shoppen kan beginnen.
Vergeet je soms om te shoppen via Trooper, download Trooperbot. Dit is een plugin die tevoorschijn
komt als je een product of shop zoekt. Wees gerust er komt geen ongewenste reclame mee.

Alvast een welgemeende TROOPER dank je wel.

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren via gymnalandegem@skynet.be. Tot
volgende week.
Het Gymna team

