
 

 

Dag leden, 

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat een deel van de sporten weer (aangepast) door 
zullen gaan! 

Vanaf 11 mei starten we weer met streetdance, powerdance, sport & spel, conditiesport en 
judo voor de leeftijd 4 t/m 18 jaar. 

Dit zal BUITEN plaatsvinden in de tuin van het MFC en op het schoolplein. 

Het rooster zal als volgt zijn; (Let op: tijden gewijzigd!) 

Maandag  
16.30 - 17.15 Streetdance  4 - 6 jr 
17.45 - 18.30 Streetdance  7 - 9 jr 
19.30 - 20.30 Powerdance 
 
Dinsdag  
17.30 - 18.30 Streetdance  10-12 jr 
19.00 - 20.00 Streetdance  vanaf 13 jr   
 
Donderdag   
15.45 - 16.30 Sport en spel 1 4-6 jr     
17.00 - 18.00 Sport en spel 2 7-8 jr     
18.30 - 19.30 Sport en spel 3 vanaf 9 jr    
20.00 - 21.00 Conditiesport     
 
Vrijdag    
18.00 - 18.30 Judo 5-10 jr*    
19.00 - 19.45 Judo vanaf 11 jr*  

* Judo zal een mini-bootcamp worden, trek sportkleding aan, geen judopak.  Als je 
een crossfiets/mountainbike hebt, graag meenemen! 

Wij moeten ons ivm het Corona-virus uiteraard aan de richtlijnen houden, er zijn daarom 
een aantal aandachtspunten; 

- Jongeren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen moeten 1.5 meter afstand tot elkaar 
houden. Voor de kinderen t/m 12 jaar geldt dit niet.  

- Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar de vereniging. Ouders die hun 
kinderen brengen moeten ook meteen weer weggaan. Het is niet de bedoeling dat 
ouders blijven kijken. Kom dus niet te vroeg met halen en brengen. Dit is ook de 
reden dat peutergym voorlopig niet doorgaat.  

- Om stromen mensen te voorkomen zit er een half uur tussen twee trainingen en is 
het schema aangepast. 

- De kleedkamers en de toiletten kunnen NIET gebruikt worden. Iedereen, ook de jonge 
kinderen, moet dus thuis omkleden en vooraf thuis naar het toilet gaan.  

- De trainingen zullen BUITEN plaatsvinden. Bij regen / onweer zal de training niet 
doorgaan, dit wordt gecommuniceerd via onze facebook-groep Sporten in 
Noordbroek 



 

 

- Vanzelfsprekend is iedereen die verkouden is, koorts heeft of hoest NIET welkom. 

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan bovenstaande richtlijnen zal houden.  

Voorlopig houden we de gereduceerde contributie van €6 per maand aan.  

Namens Jos, Brenda en Gerard, 

Bestuur SVN 

 

 


