Beste leden,
Beste ouders van leden,
Toch een nieuwsbrief voor het nieuwe seizoen

Nieuwe seizoen
We starten het nieuwe seizoen weer allemaal in de dojo, leden boven de 18 jaar mogen dan ook weer binnen
trainen dus dat is erg fijn.
De eerste lessen zullen weer starten op woensdag 26 augustus en vanaf dan gelden de vernieuwde lestijden,
zoals al in een eerdere nieuwsbrief aangegeven. Hierbij nogmaals de vernieuwde lestijden:
Eerste groep; 17.00 – 18.00 uur (effectieve les; 17.15 – 18.00 uur).
Tweede groep; 18.00 – 19.00 uur
Derde groep; 19.00 – 20.00 uur
Vierde groep; 20.00 – 21.15 uur.
Hierbij moeten we wel de richtlijnen handhaven
 Ouders mogen niet naar binnen in de zaal.
 Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 Kleedkamer liever niet gebruiken, kom in je judo pak.
 We stoppen circa 5 min. voor einde zodat zij de schoenen etc weer aan kunnen doen.
 De groepen verlaten de zaal via de nooduitgang.
 Ben je verkouden of heb je Corona gerelateerde symptomen is het dringende advies om thuis te
blijven.
 Wanneer je uit een COVID-19-risicogebied komt, code oranje of rood, dan geldt het dringende advies
van de overheid om 14 dagen in (thuis)isolatie te gaan, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar.
Ook wanneer je vermoedelijk in nauw contact bent geweest met een potentieel besmet persoon, is
het advies om niet te komen judoën.
We rekenen op jullie medewerking om de adviezen op te volgen. Laat je voor iedereens veiligheid bij twijfel op
Corona testen.
Contributie
Afgelopen maanden hebben aangepaste contributie geïnd. Vanaf de start in het nieuwe seizoen zal dit weer
regulier zijn.
Whatsapp-groepen
Door de aangepaste lessen vanwege de Corona-maatregelen zijn er Whatsapp-groepen opgericht, om korte
lijnen te hebben met de leden of ouders van leden. Deze willen we graag in leven houden, zodat deze gebruikt
kunnen worden voor judo-gerelateerde zaken en het maken van afspraken rondom matten leggen, met elkaar
rijden naar wedstrijden of toernooien (als dat weer mogelijk is) en afmeldingen bij afwezigheid. Als je weer
toegevoegd wil worden geef dit even door aan het secretariaat.
Bandexamen
Op woensdag 7 oktober zullen er weer bandexamen plaats vinden, dit zal gebeuren tijdens de reguliere lessen.
Vanwege de corona maatregelen is het jammer genoeg niet mogelijk om als ouder hierbij aanwezig te zijn. We
zullen proberen van iedereen foto’s te maken en te delen met jullie.

Met vriendelijke groet,
BAS Budo

