Beste leden, ouders/verzorgers,
Na een heel vreemd seizoen, wat we gelukkig hebben kunnen afsluiten met nog een aantal
trainingen buiten, in aangepaste vorm, was daar de welverdiende vakantie.
Deze vakantie zit er weer bijna op en we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
De lessen en trainingen bij HMS gaan ook weer beginnen, natuurlijk blijven wij alle richtlijnen van het
RIVM en de KNGU op de voet volgen en we gaan er ook van uit dat jullie dat doen, heb je klachten
zoals verkoudheid of koorts, sla dan een lesje over, zodat we het risico op ziek worden zo klein
mogelijk houden.
We vragen op advies van de RIVM en de bond, om de kinderen omgekleed, voor bij de deur alleen
naar binnen te laten gaan. Zo mogelijk de jongste binnen brengen en de zaal verlaten.
(Uitgezonderd ouder/kind gym waar de 1 ½ meter nog steeds van kracht is)
We beperken zo de contactmomenten onder de volwassenen zoveel mogelijk.
Maar het allerbelangrijkste is dat wij weer zin hebben om te gaan sporten en we hopen jullie ook!
Normaal gesproken hebben we ook diverse activiteiten en evenementen op de planning staan, maar
helaas zal dat dit jaar anders zijn. Wie weet zijn er aan het einde van het seizoen wel weer
mogelijkheden en als die er zijn, hopen we op jullie medewerking en hulp om er toch iets moois van
te maken.
Vanaf maandag 24 augustus 2020 zullen alle lessen weer beginnen, een nieuw schooljaar betekent
ook nieuwe tijden, bekijk daarom hieronder goed hoe laat de lessen starten. Het kan zijn dat er na
een aantal weken nog een wijziging komt in de indeling van de groepen, omdat het altijd even
afwachten is hoe groot de groepen zijn aan het begin van het jaar, maar daarover zal dan op tijd
bericht komen.
De Buitelstee te Dinteloord
Maandag:
15.45 – 16.45
15.45 - 17.45
16.45 - 17.45
17.30 – 19.30

peuters/kleuters (of donderdag) afhankelijk van rooster leiding
selectie turnen (verplicht)
recreanten springgroep (bij voldoende deelname)
selectie turnen dames (keuze en verplicht)

Donderdag
09.00 - 10.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
16.00 - 17.30
17.30 – 19.30

ouder/ kindgym
peuters/ kleuters (of maandag i.v.m. rooster leiding)
recreanten turnen groep 2 en 3
recreanten turnen groep 4 en ouder
selectie turnen dames verplicht en keuze

Gymzaal Achterstraat te Nieuw Vossemeer
Dinsdag
15.45 - 16.30
peuters/ kleuters
16.30 - 17.30
recreatief turnen
16.30 – 18.30
selectie turnen dames

De meeste groepen hebben ook een whatsapp groep waarin veel wordt gedeeld en ook op onze
Facebookpagina zal regelmatig wat te vinden zijn. Voor vragen over de specifieke lessen kan
natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de leiding van die les.
We willen iedereen bedanken voor hun medewerking en begrip in de afgelopen maanden en we
gaan er weer een gezellig en sportief maar vooral gezond jaar van maken!
Zijn er nog dingen onduidelijk of er zijn vragen, neem gerust contact op met
Conny van der Ree 06 20987351 of email leiding@hms-dinteloord.nl
Met sportieve groet,
Bestuur en leiding HMS Dinteloord

