
Recreatief turnen 

Lesrooster van maandag 29 maart tot en met vrijdag 23 april 2021: 

Maandag recreatie turnen (schoolplein Bernardus/OBB):  
15.30-16.10 uur 3-jarigen en groep 1 en 2 basisonderwijs  
16.15-17.10 uur groep 3 en 4 basisonderwijs 
17.15-18.10 uur groep 5 en 6 
18.15-19.10 uur groep 7, 8 basisonderwijs en middelbare school 
19.10-19.30 uur opruimen (iedereen helpt!) 
 
Let op: maandag 5 april Tweede Paasdag, geen training. 
 
Vragen? Mail naar linda@vlugheidenkracht.com 
 
Donderdag recreatie- turnen (schoolplein Bernardus/OBB): 
16.00-16.55 uur 6, 7 en 8 jarigen  
17.00-17.55 uur 8, 9 en 10 jarigen  
18.00-18.55 uur 10+ jaar en ouder  
18.55-19.15 uur opruimen (iedereen helpt!) 
 

Bij regen kunnen de trainingen helaas niet door gaan. Wij brengen u z.s.m. op de hoogte als een 

training vervalt. Indien mogelijk volgt een alternatief programma. 

Omdat het aan het begin van de avond behoorlijk fris kan worden, start een aantal trainingen iets 

vroeger dan in de zaal.  

Meenemen/aantrekken/voorbereiden: 

 Anti-slipsokken (die je bijvoorbeeld bij een trampolinehal krijgt)!!! 

 Turnpak 

 Sportieve warme kleding voor over je turnpak (joggingpak, trainingspak) 

 Sportschoenen voor de warming-up  

 Lang haar? Staart in! 

 Thuis naar het toilet. 

 Bidon met WATER (geen limonade, bij omvallen kleeft alles…) 

Looproute (schoolplein Bernardus/OBB):: 

Brengen:   

Betreedt het schoolplein zoals je normaal naar de gymzaal gaat. Dus via de ingang aan de Kruislaan 

bij de benzinepomp. Loop over het schoolplein om de gymzaal heen (ga dus NIET de 

fietsenparkeerkelder in). Zo kom je op de turnplek.  

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les 

Halen: 

Via de schooplein-uitgang aan de Verbindingsweg. 

Zo voorkomen we dat de groepen mengen en er te veel ouders en kinderen bij elkaar staan! 

 

Blijf thuis: 

Ook nu gelden de Corona-regels: blijf thuis als je verkouden bent, hoest, verhoging en/of koorts hebt, 

je plotseling niets meer proeft/ruikt. Blijf thuis als een huisgenoot positief is getest op Corona of in 

de testfase zit. Kinderen die onverhoopt toch met verkoudheidsklachten op de les verschijnen, 

worden geweigerd. 


