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Klundert, 23 augustus 2020 
 

Beste leden,  

Het nieuwe seizoen gaat weer van start. We kunnen weer naar binnen, maar wel met aanpassingen. Afgelopen 

periode hebben we veel buiten gesport, wat met het warme weer erg prettig was. 

Helaas hebben we wel wat aanpassingen en onzekerheden  in het rooster. Door gezondheidsredenen is er een 

trainer uitgevallen waardoor we genoodzaakt zijn om te schuiven in het rooster. 

Turnen/gym 

We hebben in overleg met de TL een (tijdelijke) oplossing gevonden waardoor we de les van de opstapgroep turn 

groep 3-4 kunnen opvangen. Deze zal verplaatsen naar de maandag van 17:00-18:00 waarbij de groepen 3-4 en 5 

zullen worden samengevoegd. Om de groep niet te groot te maken zijn de kinderen van groep 6 doorgeschoven 

naar groep 7-8. Waardoor we van 18.00-19.00 een groep 6-7-8 hebben. Onze TL Annemarie en de assistenten 

Celeste en Nienke, zien de kinderen graag tegemoet. 

De woensdag turn voor 12 jaar en ouder zal tijdelijk worden opgevangen door Annemarie Bakker. Hiervoor zijn we 

druk op zoek naar definitieve invulling. 

De kleutergym groep 1 en 2 blijft op de vrijdag en zal gegeven gaan worden door Joke Frijters, samen met de 

assistenten Sanna en Annelieke. 

Gemeente 

Afgelopen vrijdagmiddag hebben wij informeel vernomen dat de gemeente zonder enig overleg het zaalrooster 

heeft gewijzigd. Spido sport al 15 jaar op deze tijden in goed overleg met de scholen. Helaas was de gemeente 

vrijdag niet bereikbaar en hopen wij begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen. Hierover zullen we jullie 

nog nader informeren.  

Dit betreffen de volgende lessen:  

Donderdag  
9:00 – 10:00 Gym dames  
 
Vrijdag  
08:00 – 09:00 BBB  
09:00 – 10:00 ouder/peuter gym. 
 

Nieuws vanuit Sport en Fit, vanaf 29 augustus hebben we een nieuw lesuur op het programma: BURN 

Deze zal gegeven gaan worden door Mylou Rijnberg van 10.00-11.00   

(Inzake abonnee en kosten volgt nadere info, voor de aankomende periode betreffen het demo lessen waardoor 

iedereen kennis kan maken met deze vorm van sport. Zowel voor mannen als vrouwen. 

De huidige les X-core op zaterdag zal zijn van 09.00 – 10.00 
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Maatregelen Covid: 

Helaas is het virus nog niet onder controle en hanteren we de maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM.  

- Neem je eigen bidon, handdoek en sportmatje mee. 

- Douchen is niet toegestaan 

- Bij binnenkomst handen desinfecteren. 

- Ouders vriendelijk verzoek uw kind af te zetten en niet mee te gaan in de kleedkamer. 

o (Voor ouder kind/gym willen wij u vragen om hier rekening mee te houden in de kleed kamer. We 

kunnen zowel links als recht gebruik maken van de kleedkamers Indien er meer dan 6 volwassen en 

in de kleedkamers zijn is het verzoek buiten te wachten. 

- Gebruik ventilator. De Spido zaal heeft een afzuig installatie geen ventilatie systeem. Om te zorgen voor 

extra frisse lucht hebben we een grote ventilator aangeschaft die bij de nooddeur wordt geplaatst zodat er 

zowel frisse als koele lucht naar binnen wordt gedrukt. 

De ventilator geeft geen directe lucht stroom langs de sporters. (RIVM richtlijn) 

 

Wij hebben er weer zin en zien jullie graag aankomende week weer tegemoet in onze eigen vertrouwde omgeving.  

Tot ziens!! 

Sportieve groeten, 

Bestuur en TL SPIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


