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Covid  
Wat zijn we blij dat we binnenkort weer mogen sporten zonder beperkingen!  
 
Versoepelingen  
Vanaf 18 februari is de 1,5 meter-afstandsregel komen te vervallen. Vanaf vrijdag 25 
februari vervallen ook de coronatoegangsbewijs-plicht en de mondkapjesplicht. Dat 
betekent dat vanaf vrijdag 25 februari de kleedkamers ook weer toegankelijk zijn voor 
ouders.  
Tevens is publiek weer toegestaan. Fortis maakt gebruik van kijklessen op aangegeven 
data omdat de kinderen anders te veel afgeleid zijn tijdens de turnlessen (zie verderop 
in de nieuwsbrief). Het is dus niet toegestaan om op de tribune te gaan zitten buiten de 
kijklessen om. Uitgezonderd de ouders van kinderen die voor het eerst mee komen 
turnen, zij mogen de eerste twee lessen komen kijken.  
De Brasserie is ook weer geopend. U bent van harte welkom voor koffie of thee in de 
Brasserie terwijl u wacht tot uw kind klaar is met de turnles.  
 
Carnavalsvakantie 
Let op, vanaf zaterdag 26 februari tot en met vrijdag 4 maart zijn er geen turnlessen.  
 
Nieuwe groepsindeling 
In de carnavalsvakantie wordt weer een nieuwe groepsindeling gemaakt en zullen er 
weer kinderen doorschuiven naar hogere groepen. De ouders van de kinderen die 
doorschuiven, ontvangen hierover apart bericht.  
 
Mee-doe-lessen 
Op zaterdag 5 maart starten de turnlessen weer en dat zijn tevens een week lang mee-
doe-lessen (op 5, 8, 9 en 11 maart). Dus neem een broertje, zusje, vriendje of 
vriendinnetje mee en kom lekker samen turnen! Tevens zullen de kinderen die zich 
hebben opgegeven voor Sjors Sportief op deze dagen komen meedoen.  
 
Moeras-sponsorloop 12 maart 
Helaas kon de sponsorloop van 8 januari niet doorgaan, maar deze staat nu gepland op 
12 maart. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. Jullie hebben 
hierover al een aparte mail ontvangen. Wat we precies gaan doen blijft een verrassing. 
Het wordt in ieder geval geen saaie sponsorloop. Het spaardoel is een grote 
trampoline, waar alle leden gebruik van kunnen maken.  
Het lid wat het hoogste sponsorbedrag binnen brengt, wint een leuke verrassing!  
 
Helaas is er vanwege diverse andere activiteiten in de Rosmolen deze dag nog geen 
ruimte voor publiek.  

 
  

 

 

 
Kijklessen  
Eindelijk kunnen we weer kijklessen gaan organiseren voor ouders/familie en 
belangstellenden. Dat vinden ook wij erg fijn. We heten u van harte welkom op de 
tribune op 22, 23, 25 en 26 maart.  
 
 
 
                       
                                                                                                   

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Februari 2022 

Wijziging mee-doe-lessen 

De mee-doe-lessen stonden gepland op           
8-9-11-12 maart, hier vindt een wijziging in 
plaats! 

De mee-doe-lessen zijn op  

5-8-9-11 maart  

  

Belangrijke data 

Carnavalsvakantie  

26 februari t/m 4 maart 

Mee-doe-les 

5-8-9-11 maart 

Sponsoractiviteit 

12 maart 

Meivakantie  

24 april t/m 8 mei  

Clubkampioenschappen en Nijntje beweegdiploma  

Za 11 juni 

Laatste les  

9-12-13-15 juli 

Jaar afsluiting 

Za 16 juli 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

           

Kijklessen  


