Afspraken werkjaar 2020
Info voor ouders, gymnasten en
Beste gymnast, beste ouder
Woensdag start het nieuwe gymjaar. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij!
We rekenen op jou om zorg te dragen voor jouw gezondheid en die van alle anderen. We starten het
gymjaar in code geel. Je zal je moeten houden aan enkele veiligheidsprocedures. Die instructies zullen
goed zichtbaar worden en je zal geholpen worden door onze lesgevers om deze na te leven.
We zetten alvast vooraf enkele belangrijke afspraken op een rij.

Wie blijft thuis?
Voel je je ziek dan blijf je thuis, zelfs met milde symptomen. Als iemand in je
gezin positief getest is, blijf je eveneens thuis. Verwittig in elk geval de
voorzitter van de club op het nummer 0478 61 75 67

Mondmasker
Lesgevers zijn verplicht om tijdens de lessen een mondmasker te dragen
dat mond en neus bedekt. Dit is geen verplichting bij het kleuterturnen.
Contact met gymnasten is toegelaten.

Handen ontsmetten
Bij het binnenkomen en verlaten van de gymzaal is het verplicht de handen
te ontsmetten; de lesgevers doen het nodige om dit vlot te laten verlopen.

Signalisatie
De circulatie is beperkt om te vermijden dat je elkaar moet kruisen of te
kort bij elkaar komt. Alles zal goed aangeduid zijn met pijlen en signalisatie.
Volg deze steeds op.

Ouders niet toegelaten
We laten geen ouders toe in de zaal, noch in het sas voor de zaal.
Het is de bedoeling de gymnasten ook tijdig af te halen.

Omkleden
Het is de bedoeling je van thuis uit al aan te kleden. Je trekt je jas en je
schoenen uit in het sas. Dan doe je je pantoffels aan en gaat naar de zaal.
Indien mogelijk ga je ook thuis naar het toilet.

Drankjes tijdens de les
We vragen om tijdens de les niet te drinken. We ondervinden dat de afval
steeds achterblijft.

Respect
Wie door storend gedrag zelf niet respectvol omgaat of anderen verhindert,
wordt door de club verwijderd uit de les. De ouders worden op de hoogte
gebracht en je kan vanaf dan niet meer verder deelnemen aan de lessen.

Vragen?
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om de leerkrachten aan te spreken.
Of contacteer de voorzitter op het nummer 0478 61 75 67.
We rekenen op jou om samen veilig doorheen de lessen te komen.
Draag goed zorg voor elkaar. We kijken ernaar uit!
Het GIOS-team.

