Dag allemaal,
Goed nieuws! Het is definitief. 1 juli gaan wij weer op de mat trainen in onze oude
vertrouwde dojo! Contactsport mag vanaf deze datum weer. Ook voor 18+ leden!
Jeeeeej!
De algemene gedragsregels die gelden binnen het coronabeleid blijven natuurlijk van kracht.
Afstand houden, geen handen schudden en bij klachten (hoesten, niezen, verhoogde
temperatuur) thuis blijven.
Verder hebben we een aantal belangrijke spelregels om alle trainingen voor de leden,
ouders én trainers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Voor de ouders onder ons: neem deze s.v.p. goed door met uw zoon of dochter!
 Ouders zetten de leden bij binnenkomst af ter hoogte van het metalen hek. Ben
op tijd, maar zeker niet te vroeg.
 Leden lopen zelf naar het kleedlokaal, kleden zich om en wachten in het
kleedlokaal tot de trainer hen komt halen. Deze regel geldt voor alle groepen,
ook de senioren. Kinderen die zich niet zelfstandig kunnen omkleden mogen
tot nader bericht in judo-gi naar de les komen. Deze kinderen hoeven zich dan
niet om te kleden. Zij moeten wel, net als de rest, wachten in het kleedlokaal.
 Als de training is afgelopen zal de trainer zorgdragen voor een veilige wisseling
tussen beiden groepen zonder dat deze elkaar kruisen.
 Na afloop kleed het lid zich om en wordt (indien nodig) door pap of man buiten
opgewacht.
 Tijdens de trainingen wachten géén ouders in de dojo of in de gangen. Dit om
te voorkomen dat we problemen krijgen met de 1,5 meter afstand die tussen
ouders wel van kracht is.
 Ouders mogen de kids na afloop ophalen óf kunnen eventueel terecht in de
Skylounge.
De trainingstijden worden zoveel mogelijk weer als vanouds hervat. Dit betekent dat bijna
alle groepen op de oude tijden gaan trainen.
Enkel de J-groep én de E-groep daar wijzigen de trainingstijden van op woensdag! Lees dit
goed na!

Op de volgende pagina staan de trainingstijden!!

Onderstaande trainingstijden zijn tot aan de zomervakantie:
Maandag

18 tot 19 uur 19 tot 20 uur
A-groep
B-groep

dinsdag

18 tot 19 uur
G-groep

Woensdag

18 tot 19 uur 19 tot 20 uur 20 tot 21 uur
J-groep
E+D groep
F-groep

donderdag

18 tot 19 uur 19 tot 20 uur
A-groep
B-groep

vrijdag

18 tot 19 uur 19 tot 20 uur
G-groep
M-groep

zaterdag

09.30 tot 10.30
E-groep

zondag

09.00 tot 10.30
F-groep

10.30 tot 12 uur
D-groep

Wij hebben besloten om door te trainen tot aan de start van de zomervakantie.
Zijn er vragen of onduidelijkheden over de regels of de groepen? Mail dan terug naar dit
mailadres.
Uiteraard hopen wij na de zomervakantie dat alle extra maatregelen weer versoepeld zijn en
dat iedereen weer welkom is om ook te komen kijken naar een training.
Tot snel op de mat!
Groeten,
Alle trainers en bestuur
SV Nippon Waubach

