Beste DOVES leden,
Na de paasdagen gaan we weer starten met de
buitentrainingen tot en met 17 jaar. Op dit moment
hebben wij nog geen toestemming om te gaan
trainen met leden van 18 jaar en ouder. Dit houdt
helaas ook in dat de peutergym voorlopig nog niet
zal kunnen starten. We zijn blij dat we met het
grootste gedeelte van onze leden wel weer aan de slag kunnen! Er zullen wel een aantal
extra regels van kracht zijn op en rond de gymzaal, dit voornamelijk vanuit het oogpunt
van gezondheid, veiligheid en hygiëne. Wij vragen een ieder dan ook vriendelijk om
deze in acht te nemen én na te leven, opdat de trainingen probleemloos kunnen
(blijven) plaatsvinden.
De meest in het oog springende regels zijn:
1. Wie mogen er weer trainen:
a. Alle jeugdleden tussen de 4 en 12 jaar zonder onderlinge afstand.
2. De trainingstijden van de groepen zijn voorlopig verkort. Op de manier zorgen we
voor voldoende ‘tijd’ tussen de lessen door. Zorg ervoor dat je maximaal 5 min voor
aanvang van de training aanwezig bent!
3. De kleedkamers en toiletten zijn gesloten.
a. Kom in je sportkleding en ga thuis naar de wc. Liever geen turnpakje
ivm dat je vies kunt worden. Kijk naar het weer en bedenk wat je aantrekt.
Denk er aan om je thuis in te smeren met zonnebrand.
b. Kom het liefst alleen en niet meer dan 5 minuten voor aanvang naar
de training. Wacht bij je fiets of in de auto tot je train(st)er je komt
ophalen. Je mag niet kijken bij de groep die voor je traint.
c. Verlaat na de training zo snel mogelijk het terrein (blijf niet hangen).
4. Ouders/begeleiders blijven op de parkeerplaats. Zij mogen NIET blijven kijken.
Ook op de parkeerplaats dient 1,5 meter afstand bewaard te worden!
5. Brengen: Hoofdingang (normaal en bekend), ouders blijven op de parkeerplaats!
6. Ophalen: Hek bij het schoolplein.
7. Bij regen/slecht weer gaat de training NIET door. Kijk bij twijfel op: www.gvdoves.nl
8. Bij klachten blijf je thuis! Ook wanneer iemand uit hetzelfde huishouden enige vorm
van klachten heeft!
9. Vanwege de veiligheid van onze leden vragen we iedereen om NIET aan/weg te
komen fietsen/lopen over het fietspad tussen de school en de zaal! Wij trainen onder
andere op het groen rondom de zaal en willen ongelukken voorkomen!
Kom dus aan via de parkeerplaats!

Mochten de komende dagen aanpassingen noodzakelijk zijn op de bovenstaande regels
(eigen ervaringen, overheidsregels, KNGU), dan zullen wij dit vanzelfsprekend kenbaar
maken. Wij wensen ieder voornamelijk weer veel plezier bij het turnen, maar bovenal
respecteer de regels en denk om ieders gezondheid!
Kijk in onderstaand rooster wanneer je training is. Let ook goed op de tijd! De
zaterdaggroep heeft zolang er buiten les wordt gegeven les op dinsdag, dit ivm de
temperatuur op de vroege ochtend.

Tijdelijk buiten rooster
Tijd

Les

Leiding

Maandag
17.00-18.20
18.30-19.50

3e/4de divisie onderbouw
3e en 4de divisie bovenbouw

Thirza
Thirza

Dinsdag
16.00-16.50
17.00- 17.50
17.30-18.20

Recreatie meisjes 6/7 jaar
Recreatie meisjes 8/9 jaar
Recreatie meisjes 6/7 jaar

Stefanie
Stefanie
Sharon

17.00-17.50
18.00-18.50
16.30-17.50
18.00-19.15
19.00-20.00

Recreatie meisjes 6/7 jaar
Recreatie meisjes 8/9 jaar
4de en 5de divisie middenbouw
4de en 5de divisie bovenbouw
Recreatie meisjes 10+

Wim
Wim
Daphne
Daphne
Lisanne en Marleen

Donderdag
17.00-18.15
18.30-19.45
17.30-18.30
18.30-20.00

Selectie instappers
Selectie 5de en 6de onderbouw
Selectie 6de midden en bovenbouw
Selectie 3de 4e en 5de bovenbouw

Marry en Anja
Marry en Anja
Joska
Joska

Vrijdag
16.00-16.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-20.30

Instapgym
Recreatie meisjes 6/7 jaar
Recreatie meisjes 8/9 jaar
Recreatie meisjes 10 +
Jongens 6-9 jaar
Jongens 9-11 jaar
Jongens 12+

Lisanne
Lisanne
Lisanne
Lisanne
Marlies
Marlies
Marlies

Woensdag
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1) Vakanties en vrije dagen
------------------------------------------------------------------------------------------------Goede vrijdag en pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
23-05-2021 t/m 24-05-2021
18-07-2021 t/m 30-08-2021

2) Online paasbingo!
------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 27 maart speelden we paasbingo! Er speelden maar liefst 85 kinderen mee! Van te voren
konden de bingokaarten in een goodiebag met wat ‘paas’ lekkers worden opgehaald. Ook waren onze
‘bingo masters’ natuurlijk in stijl gekleed. Er zijn 3 rondes gespeeld waarin veel prijzen gewonnen
werden. Ook tussen de rondes door konden er prijzen verdiend worden met foto opdrachten. Aan het
eind van de avond ging Indy ervandoor met de hoofdprijs. Een airtrack voor thuis! Het was zo gezellig
dat er na afloop nog online werd gedanst! De bingo is mede mogelijk gemaakt door: Scheuter
Barneveld, Zuivelhoeve, La Galina, Snoep inn, Choco & zo en Rabobank.

3) Oproep activiteitencommissie!
------------------------------------------------------------------------------------------Gedurende het hele seizoen organiseert de activiteiten commissie leuke activiteiten voor onze leden.
We organiseren bijvoorbeeld het jaarlijkse kamp, sinterklaasfeest, filmavond, disco turnen en ga zo
maar door. Per activiteit komen we 1 keer bij elkaar. Voor het kamp zijn er natuurlijk meer
voorbereidingen nodig, dan komen we +/- 3 x bij elkaar. Ben je creatief, heb je leuke ideeën en lijkt het
je leuk om onze gezellige commissie te versterken? Stuur dan een mailtje naar:
activiteiten@gvdoves.nl

4) Verjaardag Hilda Uilenburg
------------------------------------------------------------------------------------------In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om onze
penningmeester een kaartje voor haar verjaardag te sturen. Hier
hebben jullie in grote getale gehoor aan gegeven! Hilda voelde zich
heel erg jarig en vond het erg leuk om zo verwend te worden!

