Voor Ouders van kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar
Onze kinderen mogen weer gaan sporten van het kabinet in de buitenlucht vanaf 29 april, eindelijk.
De sportclub Tjuchem zal daar waar mogelijk is gratis een sportactiviteiten aanbieden.
De sportactiviteiten zullen zich op dit moment beperken tot tafeltennis en streetdance. Streetdance
onder deskundige leiding(voor jongens en meisjes). Alle materialen zijn aanwezig. De tennisbanen
zijn thans niet klaar om op te spelen, u krijgt bericht wanneer er getennist kan worden.
Bijgevoegd zijn twee bijlagen met adviezen voor sporters en ouders, u wordt verzocht deze
aandachtig te lezen. Belangrijk is dat alleen aangemelde kinderen/jeugd voor de geplande
sportactiviteit gebracht en opgehaald worden.
Deelname
Om deel te nemen aan tafeltennis en streetdance vragen wij van u om minimaal 1 dag van te voren:
➢ uw kind telefonisch, per mail of app aan te melden bij Janny Medema, tel. 06-470 567 48,
email: jannymedema@kpnplanet.nl
➢ met vermelding van naam, leeftijd, 06 nummer ouder, activiteit
Deelname aan tafeltennis is voor maximaal 8 kinderen per leeftijdscategorie. Principe wie het eerst
komt het eerst maalt. De overige aanmeldingen worden voor de volgende dag ingedeeld. Deelname
aan streetdance met minimaal 6 deelnemers. (vriendjes en vriendinnen zijn welkom)
Een groeps-app wordt aangemaakt voor informatie uitwisseling.
Oproep voor vrijwilligers
Om verantwoord sporten door en met onze jeugd veilig en zonder gezondheidsrisico’s te doen
verlopen zijn enthousiaste vrijwilligers nodig voor beide leeftijdscategorieën. Voor elke
leeftijdscategorie minimaal twee begeleiders. Bij streetdance is deskundige leiding aanwezig en is
een (1) extra vrijwilliger voldoende.
Meld u aan bij Janny Medema, telefonisch, per email of app.
Datum en tijd (Bij voldoende belangstelling en indien de weersomstandigheden het toelaten)
tafeltennis

locatie terras Velemansdroom

donderdag

30 april

vrijdag

1 mei

streetdance

13.30-14.30
15.00-16.00
idem

basis schooljeugd – maximaal 8 en 2 begeleiders
jeugd t/m 18 jaar – maximaal 8 en 2 begeleiders

locatie terras Velemansdroom

maandag

4 mei

dinsdag

5 mei

13.30-14.30 basisschool jeugd- minimaal 6 en 1 extra begeleider
15,00-16.00 jeugd t/m 18 jaar – minimaal 6 en 1 extra begeleider
idem als maandag

Noot: bij voldoende belangstelling van de jeugd en vrijwilligers kunnen in de meivakantie
genoemde sportactiviteiten gecontinueerd worden.
Bestuur Sportclub Tjuchem
Tjuchem, 27 april 2020

