Beste KBTS families

Naar aanleiding van onze vorige mail kregen we heel wat antwoorden binnen. Ook
nog heel wat antwoorden niet…
Maar we hebben (denken we) genoeg info om te kunnen plannen voor de komende
??? weken !
Wanneer een les onverwachts toch ‘te veel bezet’ is (lees meer dan 10 kinderen
aanwezig), zullen de lesgevers alleen de aangemelde kinderen toelaten in de les en
de niet-aangemelde kinderen uit de zaal sturen. De lesgevers krijgen vanuit KBTS
daags voor hun les de actuele lijst van aangemelde kinderen doorgestuurd.
(aanmelden kan nog steeds…)

In volgorde van het verloop van de week, hierbij een overzicht van welke groepen
wel/niet doorgaan en eventuele extra bijkomende afspraken.
Her en der zetten we 2 kleine groepen samen, om zo de groep groot genoeg te
maken. Vermits er toch maar één activiteit per kind mag, is overlappen met iets
anders niet mogelijk…
(Lesgevers: gelieve de aanwezigheid bij de opmerking te registreren i.f.v. verplichte
aanwezigheidsregisters)

Een aantal families hebben ons gemeld dat ze kozen voor de andere activiteit, een
teamsport. In vele gevallen ‘hockey’. Met de huidige en aangekondigde
temperaturen, kan het best zijn dat de volgende week/weken er niet mag/kan
gespeeld worden op de hockeyvelden.
Vermits de regel is dat er ‘elke week’ maar 1 activiteit gedaan mag worden, willen we
deze kinderen ook in de ‘vriesweken’ toelaten in hun KBTS-les, op voorwaarde dat er
plaats is… Wanneer er geen opmerking staat bij jouw sportgroep, kan je zo
aansluiten. Indien er wel een opmerking staat, even daags voordien KBTS
contacteren; dat zijn groepen waarbij we dicht tegen het maximum van 10 kinderen
zitten en dan is ’t kwestie van eerst aangemeld zijn…

Heel wat families stelden de vraag of de naschoolse uren in Stanislas, Leopold 3 en
Heilige Familie niet sowieso mochten doorgaan, omdat het om kinderen van
éénzelfde school gaat…
Antwoord hierop is neen…
Op school zitten kinderen in de klas in hun ‘klasbubbel’ binnen. Contact met andere
kinderen is er eigenlijk alleen buiten op de speelplaats, waar de besmettingskansen
veel geringer zijn. In de KBTS-activiteiten komen er dan meerdere klasbubbels
samen en dat dan nog binnen. Daarom vallen we dus ook onder die strengere
regeling…
Dus ook hier: KIEZEN…

MAANDAG TURNEN niv. C Leop3,
17.00 – 18.30 uur
MAANDAG TURNEN niv. D Leop3,
18.30 – 20.00 uur

MAANDAG ROPE SKIPPING
H.Familie 15.45- 16.45 uur

Les gaat door, samen met
kinderen van niv D en E
Les samen met niv. C, om 17.00
uur (o.w.v. beperkt aantal in 2
groepen

2x te weinig aangemelde
kandidaten, samen wel OK!

Les gaat deze maandag door

Julie bespreekt i.f.v. volgende
week: eventueel om de andere
week (kinderen die turnen en rope
skippen…)

DINSDAG ROPE SKIPPING
Stanislas 16.30 – 17.30 uur
DINSDAG ROPE SKIPPING
Stanislas 17.30 – 18.30 uur

Les gaat door

DINSDAG TURNEN niv. A
H.Familie 15.45- 16.45 uur
DINSDAG TURNEN niv. B
H.Familie 16.45- 17.45 uur

Les gaat door

Les gaat door

Les gaat door
INDIEN JE ALS AFGEMELDE
TOCH WENST TE KOMEN,
CONTACTEER KBTS !!!

DINSDAG TURNEN niv. A Leop.3
16.00 – 17.00 uur

Les gaat door

Beperkt aantal aanmeldingen:
indien meer dan 10 kinderen in de
les, worden alleen de aangemelde
kinderen toegelaten.

DINSDAG TAFELTENNIS Leop.3
18.00 – 19.30 uur

Les gaat door

WOENSDAG TURNEN niv. A
Leop3, 14.00 – 15.00 uur

Te weinig kandidaten, aangemelde
kinderen kunnen mee in C junior!!!

WOENSDAG TURNEN niv. C
junior Leop3, 15 – 16 uur

Les gaat door, samen met
kinderen van niv C junior om
15.00 uur
Les gaat door, samen met
kinderen van niv A

WOENSDAG TURNEN niv.
C Leop3, 16.00 – 17.30 uur

Les gaat door, samen met
kinderen van niv D

2x te weinig aangemelde
kandidaten, samen wel OK!

WOENSDAG TURNEN niv.
D Leop3, 17.30 – 19.00 uur

Les samen met niv. C, om 17.00
uur (o.w.v. beperkt aantal in 2
groepen

WOENSDAG KLEUTERTURNEN,
Fruithof, 16.00 – 16.45 uur

Les gaat door

WOENSADG DANS BASIS 3 Pr.
Boud. 17.30 – 18.30 uur

Les gaat door !!!

Veel succes met jullie uitdaging !!!
Hier kregen we weinig antwoorden
binnen.
De aangemelde kinderen mogen
zeker deelnemen.
Indien de niet aangemelde
kinderen ervoor zorgen dat de
groep met meer dan 10 is, dansen
alleen de aangemelde kinderen.

DONDERDAG DANS BASIS 2
Stanislas 16.30 – 17.30 uur

Les gaat door
Indien de aanmeldingen toenemen
tot meer dan 10, zullen we een
regeling treffen waarbij er 2x een
verkorte les van 45 minuten
gegeven wordt. 1e groep start dan
om 16.00 uur. Info volgt indien
nodig.
NIET AANGEMELDEN DIE WEL
WENSEN TE KOMEN:
CONTACTEER KBTS

VRIJDAG DANS BASIS 1 Stanislas
16.30 – 17.30 uur

Les gaat door

VRIJDAG TURNEN JUMP Leop.3
17.00-18.30 uur

Les gaat door

VRIJDAG BREAKDANCE Fruithof
18.00 – 19.00 uur
VRIJDAG BREAKDANCE Fruithof
19.00 – 20.00 uur

Les gaat door

ZATERDAG JUDO Leop. 3 9.30 –
10.30 uur

Les gaat door voor 2 groepen
samen, zoals al enkele weken
het geval is.

Les gaat door
PROFICIAT AAN DE JUDOKA’S
DIE GESLAAGD ZIJN IN HUN
EXAMEN VOOR EEN
VOLGENDE GORDEL !!!

’t Kan raar klinken, maar ik hoop uit ’t diepste van mijn hart dat dit vele
organisatiewerk echt maar voor een belachelijke korte termijn is… Zo zie je maar dat
Corona voor rare hersenkronkels zorgt…

We wensen alle sporters fijne sportlessen! Houd je aan de regels, blijf gezond en
hopelijk gaan we met dit ‘offer’ van de kinderen snel terug naar normaal.

Els Devenyns en het KBTS-team

Wil je op de hoogte blijven van alle leuke nieuwtjes binnen KBTS? Like ons dan
zeker op Facebook. Klik hier.
KBTS heeft nu ook Instagram! Wil je nog meer KBTS-sfeer beleven. Klik hier!

