
Beste leden van ESV gym en jullie ouders/verzorgers, 

Wij willen jullie graag weer ontmoeten! 
 
Nu er buiten gesport mag worden pakken wij onze lessen weer op. Wel aangepast want “echt” 
turnen en freerunnen is zonder toestellen niet mogelijk. We zullen gebruik maken van het 
schoolplein van de Da Costaschool. 
Dus zullen we als trainers creatief zijn en ons richten op wat wel kan. 
 
Daar zijn, in deze tijd, natuurlijk een aantal regels aan verbonden. 
 
De standaard regels: Was je handen. Blijf thuis bij klachten van verkoudheid en 
koorts. Houd 1.5 meter afstand. 
 
Onze spelregels zijn de volgende: 
 
 
. Fietsen in de aangegeven parkeervakken bij de Da Costa school. Word je gebracht dan blijft   
  de bestuurder in de auto. 
.  Je bent maximaal 5 minuten voor aanvang van de les welkom. We wachten bij het hek aan  
   de kant van de Haverweg. Het hek aan de kant van de tafeltennistafel is uitgang. 
. Wij zorgen voor schoonmaakmiddelen en desinfecterende handgel. Wij maken de 
  materialen na iedere les schoon. 
. Wij houden 1,5 meter afstand van jullie. Leden ouder dan 12 jaar houden onderling ook 1,5   
  meter afstand.  
. Wij zullen voor de les informeren naar je gezondheid en de regels doornemen. 
 
. Je meldt je per les aan bij je trainer, zie 06 nummers onderaan deze brief, of in de 
  groepsapp (voor 12.00 uur op de geplande lesdag).  
. Je komt in sportkleding naar de les, houd rekening met het weer en denk aan 
  sportschoenen. We trainen op het schoolplein. Wc is buiten gebruik. 
. Je desinfecteert je handen bij aankomst en vertrek. 
. Je gaat na de les gelijk en in je eentje naar huis. 
 
Maar vooral: neem je zonnige humeur mee.                         
Sporten is leuk!! 
 
Ons rooster voor week 23 t/m 26 
 
Maandag: Kleutergym van 18.00 tot 18.45 uur 
 
Woensdag: Selectie van 18.00 tot 18.45 uur 
                   12+ van 19.00 tot 19.45 uur 
 
Donderdag: Groep 3,4,5 basisschool van 16.30 tot 17.15 uur 
         Groep 6,7,8 basisschool van 17.30 tot 18.15 uur 
         Freerun 1 (basisschool) van 18.30 tot 19.15 uur 
         Freerun 2 (12+) van 19.30 tot 20.15 uur 
         Sport Fit van 20.30 tot 21.15 uur  
 
Neem bij vragen contact op met de trainster van de lesgroep.  
Wij gaan voor gezellige en sportieve bijeenkomsten!! 
Jannet 06 41632407   Daniek 06 12272716 
Daimy  06 49764876   Dianne 06 42980363 
Jantine 06 15643597 



 


