
 

 

APRIL 2021 

We gaan buiten lessen verzorgen. Nu de zomertijd is ingegaan, het langer licht is en de temperatuur 

weer wat aangenamer is, vinden wij het hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken. Alle 

buiten lessen worden gegeven op de parkeerplaats achter de sporthal. 

 

Voor de buiten lessen zijn er wel een aantal regels: 

- ouders komen niet binnen de afzetting, vragen aan de leiding worden bij voorkeur via de mail 

gesteld of anders op 1.5 meter, 

- ouders mogen niet blijven kijken, als er controle komt kunnen wij hiervoor een boete krijgen, 

- kinderen komen zoveel mogelijk omgekleed naar de buiten training  

- buiten sport iedereen op sportschoenen, blote voeten zijn niet toegestaan, 

- als een kind corona gerelateerde klachten heeft, mag het niet komen sporten, 

- fietsen worden voor de sporthal in het fietsenrek gezet, 

- neem een gevuld(e) flesje/bidon mee naar de training, 

- ga thuis naar de wc, de kinderen mogen niet in de sporthal naar de wc, 

- leiding geeft het tijdig door als er een les niet door kan gaan vanwege het weer.  

 

Het kan zijn dat de leiding zelf nog mailt met extra informatie. 

Het rooster is niet zoals we dat binnen hebben, dit omdat wij nu meerdere groepen kwijt moeten en 

maar 1 locatie hebben. De lessen gaan komende dinsdag (6 april) starten. Alleen voor de 

jongensgroepen van Joris en de dansgroepen van Imke zal dit een week later zijn, dus op donderdag 

15 april/zaterdag 17 april! 

 

Maandag: 

15.00-15.45 Peuters/kleuters 2-4 jaar (zonder ouders) Joyce > fitonair@hotmail.com  

15.45-16.45 Kleuters 4-6 jaar Joyce > fitonair@hotmail.com  

17.00-18.00 Meisjes 6-8 jaar Tirza en Ruth > recreatiesportbalans@hotmail.com 

18.00-19.00 Meisjes 8-12 jaar Tirza en Ruth > recreatiesportbalans@hotmail.com  

19.00-20.00 Meisjes vanaf brugklas Ariëne > ariene-c@live.nl  

 

Dinsdag: 

16.30-18.30 Jong Talent Tirza (en Emma) > emma@bbramer.nl  
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Donderdag: 

16.00-18.00 Jong Talent Tirza en Emma > emma@bbramer.nl  

18.00-19.00 Jongens recreatie Joris > jorisburgers@live.nl 

19.00-20.30 Jongens selectie Joris > jorisburgers@live.nl  

 

Vrijdag: zelfde tijden als de normale les, alleen een dag eerder! 

15.00-16.00 Freerun Xavier > x.pijpers@gmail.com  

16.00-17.00 Freerun > x.pijpers@gmail.com 

17.00-18.00 Freerun > x.pijpers@gmail.com 

18.00-19.00 Freerun (het laatste uur van de zaterdag 19.00-20.00 uur zit bij dit 

uur) > x.pijpers@gmail.com  

 

Zaterdag: 

13.00-14.00 Dans Imke > imkeburgers@gmail.com  

 

Voor de kinderen van het woensdagmiddag uur van Danielle geldt dat zij op maandag in het recreatie 

uur mee mogen doen dat past bij hun leeftijd. 

De kinderen van ouder-kind gym zijn welkom op maandag van 15.00-15.45 uur. De ouders mogen 

helaas niet mee sporten met de kinderen. Mochten de kinderen echt nog te jong zijn om zonder hun 

ouders mee te doen, dan houdt het voor nu nog even op. De eerste les zal in ieder geval Hennie (juf 

van de ouder kind gym op donderdag) ook aanwezig zijn, zodat de kinderen een bekend gezicht zien. 

 

Zoals u kunt zien in het rooster zijn de uren van de meisjes-/damesselecties hierin niet meegenomen, 

deze groepen sporten voorlopig op de Meent in Beusichem. Mocht het weer straks zo mooi worden 

dat deze locatie niet geschikt meer is vanwege de drukte, dan zullen wij het rooster om moeten 

gooien om voor deze groepen ook ruimte te maken achter de sporthal. We zullen u daarvan tijdig op 

de hoogte brengen. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan de leiding die 

verantwoordelijk is voor de groep waar uw kind onder valt.  

 

Bestuur van Sport Balans Culemborg 
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