Beste leden en ouders/verzorgers,
We hadden heel graag na de laatste persconferentie willen zeggen dat we weer in de zaal les konden
gaan geven.
Helaas is dat nog steeds niet mogelijk......maar....na overleg met leiding, bestuur en het nodige
regelwerk kunnen we aankondigen dat we wel weer lessen gaan aanbieden.
Vanaf komende dinsdag 6 april zullen wij in aangepaste vorm buitensportlessen gaan aanbieden op
het sportveld van het Isendoorn College, achter Asya Fastfood aan de Lage Weide in Warnsveld.
Dit veld hebben we tijdens de vorige lock-down van de zalen ook mogen gebruiken en dat is ons goed
bevallen.
Net als toen zijn er nog steeds belangrijke zaken die wij goed geregeld moeten hebben.
Daarom volgen hieronder een aantal belangrijke punten:
•

Voor en na het trainen thuis handen wassen;

•

ga thuis voor de training naar de wc, dit kan niet op het sportveld of in nabije omgeving

•

neem je eigen bidon met water en een (bad)handdoek mee om op te kunnen liggen/staan bij
het sporten

•

zorg dat je met warm/zonnig weer goed ingesmeerd bent

•

zorg voor juiste kleding/schoeisel (laagjes werken het beste) die passen bij de
weersomstandigheden

•

kom niet eerder dan 5-10 minuten voor aanvang van de les op locatie

•

kom zoveel mogelijk lopend (auto’s parkeren op parkeerplaats Isendoorn) of op de fiets
(ouders zetten hun kind af bij het hek, mogen niet mee naar binnen)

•

ga direct na de les naar huis, blijf niet hangen om na te kletsen (ouders halen direct hun kind
op en gaan naar huis)
m.b.t. hygiëne maatregelen van het RIVM geldt net als overal:

•

in de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;

•

geen handen schudden;

•

1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook tijdens het sporten. Dit geldt niet voor kinderen tot en
met 12 jaar, tenzij zij in een gemengde groep met oudere kinderen mee sporten.

•

Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of
verhoging of koorts.

•

volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, (trainers, begeleiders en bestuursleden)

•

zorg dat je als ouders altijd mobiel bereikbaar bent, zodat leiding in geval van calamiteiten
contact kan opnemen met jullie.

Het buitensport lesrooster hebben we zoveel mogelijk geprobeerd te laten aansluiten op de lessen
zoals ze in de zaal gegeven werden, maar sommige tijden wijken wat af.
Kijk dus goed op het lesrooster hieronder wanneer de lessen zijn.
Omdat buiten sporten meer energie kost en het niet mogelijk is om met materialen uit de zaal les te
geven en de lessen hierdoor mogelijk een ander karakter zullen krijgen,
is besloten om geen 60 minuten maar 45 minuten lessen te gaan geven.
Op deze manier is het ook mogelijk om leden/leiding tijd te geven om het veld te verlaten en de
nieuwe les te starten met zo min mogelijk contact tussen leden/ouders.
We hopen jullie hiermee te hebben ingelicht en wensen iedereen veel sportplezier toe bij de lessen.
Het bestuur van WSV Warnsveld

