
Beste ouders en turnvrienden,                                                                                                      

Een woelig turnjaar staat voor de deur. Nog even wachten en we vliegen er samen in.                                               
Maar corona blijft voorlopig onze samenleving bepalen, ook onze turnlessen. 

Daarom heeft het bestuur van de turnkring beslist om sommige groepen wekelijks te laten starten, andere groepen 
turnen om de 14 dagen. Gelieve de info van deze brief grondig te lezen.  

Let op! voor sommige groepen zijn de start- of einduren gewijzigd.  

 

Algemene afspraken voor iedereen 

ü Kom op het afgesproken uur naar de sporthal, ben je te vroeg, wacht dan even in de auto. Te laat komen kan 
niet. 

ü Ben je ziek of vertoon je symptomen, blijf dan thuis. 
ü De kleedkamers worden niet gebruikt: kleed je thuis om en breng een ruime zak mee waar uw jas en schoenen 

in passen. De zakken worden langs de muur verzameld.  
ü We werken in de grote zaal in 2 gescheiden bubbels van maximum 50 personen.  
ü We komen binnen langs de voordeur en verlaten de zaal in groep langs de achterdeur.  
ü De kleuters en de kinderen tot 3de leerjaar worden begeleid tot de achterdeur en wachten bij de monitor tot de 

ouders aanwezig zijn. Mogen we daarom vragen aan de ouders van de jonge kinderen om op het afgesproken 
uur zeker aan de achterdeur te wachten. Zij dragen allen een mondmasker en houden voldoende afstand. 
Wacht geduldig omdat niet alle kinderen samen door de deur kunnen.  

ü Ouders geven hun kind af aan de monitor in de gang vooraan of buiten bij goed weer. De ouders mogen niet 
mee naar de zaal, noch in de gang. Vanaf het 4de leerjaar kunnen de kinderen zeker alleen binnenkomen. Naar 
buiten gaan doen ze zelfstandig.  

ü Ouders dragen altijd een mondmasker bij het verlaten van de auto. 
ü Bij het binnenkomen en na de les worden de handen ontsmet. 
ü Ga voor de les thuis naar de WC. Wie naar het toilet moet, liefst niet, ontsmet het sanitair met de spuitbus en 

papieren servetten. Doorspoelen gebeurt met het deksel neergelaten. Dit materiaal zal klaar staan bij de deur in 
de zaal. Na het toiletbezoek is handen wassen verplicht.  

ü De lessen zullen zeker op tijd stoppen om de bubbelruimte leeg te maken voor de volgende groepen en de 
monitoren de kans te geven het essentiële materiaal te ontsmetten. 

ü Kijk ook naar de info voor jouw groep. De vermelde uren zijn de uren om binnen te komen bij de voordeur en de 
einduren bij het verlaten van de sporthal langs de achterdeur. 

ü Financiële compensaties voor lesverlies zullen op het einde van het turnjaar zeker bekeken worden. 
 
 

Kleuters/Peuters  

ü Wie van proeflessen geniet, brengt de uitgeprinte uitnodigingsmail mee. De nieuwe kaarten zullen aan de 
ramen van de inkom hangen, de ouders kunnen die zelf nemen. De T-shirts van kleuters en peuters die reeds 
betaald hebben zullen buiten aan de ouders verdeeld worden na de aanvang van de les, dus tijdens de les. 
Nieuwe leden kunnen het lidgeld regelen aan ons secretariaat in de inkomhal of buiten bij mooi weer. Mogen 
we vragen geduld en discipline te tonen aan onze tafel en met 1 persoon per kind te komen. Draag altijd een 
mondmasker, houd voldoende afstand. We helpen graag iedereen om de beurt. De kleuters en peuters krijgen 
een kaart van hun groepje. Ze moeten die elke les afgeven bij het binnenkomen en krijgen die terug als ze naar 
huis gaan. Vergeet uw kaart niet mee te brengen.  

             De turndagen na januari worden later meegedeeld. 



K1: Kleuters geboren 2017: les van 15u10 tot 16u15                                                                                                        
We turnen op volgende zaterdagen: 12 sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec.                                
De proeflessen voor de nieuwe kindjes gaan door op 12 en 26 september.  

K2: Kleuters geboren 2016: les van 15u10 tot 16u15                                                                                                        
We turnen op volgende zaterdagen: 5 sept, 19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec.                                 
De proeflessen voor de nieuwe kindjes gaan door op 5 en 19 september 

K3: Kleuters geboren 2015: les van 16u25 tot 17u30                                                                                                        
We turnen op volgende zaterdagen: 5 sept, 19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec.                                  
De proeflessen voor de nieuwe kindjes gaan door op 5 en 19 september.  

K0: Peuters geboren 2018-2019: les van 16u40 tot 17u30                                                                                             
We turnen op volgende zaterdagen: 12 sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec.                                 
De proeflessen voor de nieuwe kindjes gaan door op 12 en 26 september. Elke peuter mag begeleid worden door         
1 ouder, 1 familielid of 1 grootouder. 

 

Lagere school, middelbaar, Jong-volwassenen, Cheerleading en volwassenen 

Wie van proeflessen geniet, brengt de uitgeprinte uitnodigingsmail mee. Om het binnenkomen vlot te laten verlopen, 
krijgen alle leden een turnkaart. De turnkaarten zullen aan de ramen in de inkomhal hangen. De monitoren helpen bij 
het verdelen van de kaarten. Breng je kaart elke week mee! De kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar worden begeleid 
naar de achterdeur. Vanaf het 4de leerjaar mogen de kinderen de zaal zelfstandig verlaten. 

LW: kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar: Les elke woensdag van 15u10 tot 16u10                                                           
De proeflessen gaan door op 2 en 9 september.  

MW: kinderen 4de, 5de en 6de leerjaar: les elke woensdag van 16u20 tot 17u20                                                                   
De proeflessen gaan door op 2 en 9 september.  

HW: jongeren vanaf °2011: les elke woensdag van 17u30 tot 18u30                                                                               
De proeflessen gaan door op 2 en 9 september.                                                                                                     
Iedereen draagt een mondmasker tot we in de zaal zijn en ook bij het verlaten van de zaal. 

LZ: kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar: Les elke zaterdag van 13u40 tot 15u00.                                                            
De proeflessen gaan door op 5 en 12 september. 

K TUM, K TRA, K ACRO, K RUN                                                                                                                                   
Keuze-activiteiten voor jeugd vanaf 10 jaar: les elke zaterdag van 12u10 tot 13u25: De proeflessen gaan door op 5 en 
12 september. Kandidaten voor Tumbling+  en Trampoline+  worden persoonlijk verwittigd. Alle +12 jarigen dragen een 
mondmasker tot we in de zaal zijn, ook bij het verlaten van de zaal. 

JV: Jongvolwassenen: monitoren en +18 jaar: Les elke zaterdag van 17u40 tot 19u00  ! mondmasker in de gang 

Cheerleading:                                                                                                                                                              
Groep 2: les elke zaterdag van 17u40 tot 19u00. De audities gaan door op 5 en 12 september.                                         
Wie een uitnodiging kreeg voor de auditie moet daarvan een bewijs voorleggen. Mondmasker voor +12j  in de gang.                                                                                               
Groep 1: les elke zaterdag van 18u30 tot 20u30.  

Volwassenen conditiegym: les elke woensdag van 20u00 tot 21u10      ! mondmasker in de gang. 

Met vragen kan u terecht op recrea@turnkringtengaerde.be. We wensen iedereen een vlotte en leuke start. Veel plezier 
in het komende turnjaar. 

De monitoren en het bestuur. 


