
 

augustus/september 2020  

Hallo ouders/verzorgers en kinderen 

Corona-maatregelen 
Na een hele lange tijd zijn we erg blij dat onze gymvereniging weer gebruik mag 
maken van de gymzaal. We hebben ons natuurlijk wel te houden aan een 
aantal maatregelen. Wij hopen op ieders medewerking! 

- Kinderen kleden zich zoveel mogelijk thuis om, zodat er zo weinig 
mogelijk ouders in de kleedkamers hoeven te zijn om te helpen.  

- Ook vul je thuis een waterfles voor als je water wilt drinken tijdens de 
les.  

- De douches zijn niet beschikbaar, het toilet wel. 
- Thuis was je alvast je handen. In de gymzaal is de mogelijkheid om je 

handen te desinfecteren.  
- Je wordt opgehaald uit de kleedkamer door de juffen. Je komt niet 

eerder de zaal binnen dan dat jouw les begint.  
- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts. 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Covid-19.  
- Gebruik allemaal je gezonde verstand en houd als volwassenen 1,5 meter 

afstand.  
 
Let op! 
Juf Anneke en juf Ingrid willen de kinderen graag kunnen helpen bij bepaalde 
oefeningen. Hierbij kunnen ze natuurlijk niet de 1,5 meter t.o.v. de kinderen 
bewaren. Als er ouders en/of kinderen zijn die hier bezwaar tegen hebben, dan 
kunnen zij dat aangeven op de mail of bij juf Anneke en juf Ingrid.   
 
 
 
 



Groep 3 leerlingen 
In een vorige mail stond dat iedereen begint in zijn/haar eigen groep op 
dezelfde tijd als vóór corona. Dat geldt niet voor de kinderen die dit schooljaar 
naar groep 3 zijn gegaan. Zij mogen nu starten op dinsdag van 14.30-15.30.  
 
Gympakjes 
Er zijn nog gympakjes in diverse maten te koop voor €5,- per stuk. De leiding of 
iemand uit het bestuur kan je daarmee helpen.  
 
Herfstvakantie  
In de herfstvakantie (13 en 15 oktober) zijn er géén lessen. We zien jullie graag 
weer op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober.   
 
Bestuur  
Het bestuur van De Evenwichtsbalk bestaat momenteel uit de volgende leden:  
- Sandra Kingma-Reitsma: voorzitter  
- Wouter Hornstra: penningmeester  
- Marga Drent: secretariaat  
- Tinie de Jong: ledenadministratie  
- Marjan Poelstra: algemeen lid  
- Antsje Bangma: algemeen lid  
- Fleur Stijlaart: algemeen lid 
  
Drie leden, waaronder de penningmeester, hebben aangegeven te willen 
stoppen, dus zijn we ook dit seizoen weer op zoek naar nieuwe leden voor het 
bestuur waaronder dus iemand die het penningmeesterschap over wil nemen. 
Zonder bestuursleden kan een vereniging niet draaien, dus meld je aan via 
evenwichtsbalk@gmail.com of meld je bij één van de bestuursleden. Daar kun 
je uiteraard ook terecht als je meer over de functie van algemeen lid of een 
andere functie wilt weten. Is het niks voor jezelf, kijk dan eens om je heen in je 
familiekring of in de buurt waar je woont. Er zijn vast mensen die je kent die 
een paar uurtjes in de maand over hebben voor het goede doel: kinderen met 
plezier in beweging krijgen en houden! Alvast hartelijk dank! 
 
Social media 
De Evenwichtsbalk is ook actief op social media. We delen hier o.a. foto’s van 
trainingen en wedstrijden. Op de site vindt u ook de trainingstijden. Kom gauw 
een kijkje nemen! 
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Hartelijke groeten, 
 
De leiding en het bestuur van De Evenwichtsbalk 
 

http://www.gymverenigingbalk.nl/

