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Voor ouders
Vertel uw dochter over de algemene hygiëne en veiligheidsregels en dat ze altijd de aanwijzingen
van de instructrice of damesbegeleiding opvolgen.
Breng uw dochter niet naar de training als ze klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/ of koorts.
Breng uw dochter ook niet naar de trainingslocatie wanneer iemand binnen het gezin
bovenstaande klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw dochter weer
buiten sporten.
Breng uw dochter niet naar de locatie als iemand binnen het gezin positief getest is op COVID-19.
Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet
uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Breng uw dochter alleen naar de training, carpoolen met kinderen uit andere gezinnen kan nu even
niet.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de locatie.
Als ouder/ begeleider/ verzorger heeft u geen toegang tot de trainingslocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens en na de training. Bij de poort staat iemand van de damesbegeleiding de majoretten op te
wachten. Gezamenlijk wordt naar de trainingslocatie gelopen. Na de training worden de jeugdige
majoretten ook weer naar de poort gebracht. Van ouders verwachten we dat ze direct na afloop
training de kinderen bij de poort komen ophalen.
Houd bij het brengen en ophalen van uw dochter rekening met de 1,5 meter afstand.
Het is niet toegestaan om met meerdere ouders samen te komen of te blijven wachten tot het
einde van de training. Ga tussendoor even naar huis of wacht in de auto.
De instructrice beslist in overleg met de damesbegeleiding of een training door gaat. Slecht weer of
ziekte van de instructrice betekenen dat de training niet doorgaat. Dit wordt dan via de app
gecommuniceerd.
De gemeente voert onaangekondigde controles uit op de naleving van afspraken en regels! Bij het
niet naleven, krijgen we een boete!

Voor majoretten
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts.
Blijf thuis als iemand binnen jouw gezin een van bovenstaande klachten heeft. Pas na 24 uur
klachtenvrij van die persoon mag je zelf weer naar de training komen.
Blijf thuis als iemand binnen het gezin positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het
laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact.
Reis alleen of, bij jeugdigen, laat je door één iemand uit het gezin brengen naar de training,
carpoolen kan nu even niet.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de locatie.
Kom in sportkleding naar de locatie. Het is NIET mogelijk om gebruik te maken van een kleedkamer
en toiletten.
Neem je eigen gevulde drinkfles en een handdoek mee.
Neem geen ballen of ander speelgoed van thuis mee.
Gebruik zoveel mogelijk je eigen baton. Er zijn reinigingsdoekjes, wegwerphandschoenen (bij het
overgooien!) en er is desinfecterende handgel.
Bij de poort staat iemand van de damesbegeleiding je op te wachten. Gezamenlijk wordt naar de
trainingslocatie gelopen. Na de training word je ook weer naar de poort gebracht.
Bij de miniretten is de afstandsbeperking tot elkaar niet aan de orde. Houd wel 1,5 meter afstand
tot de instructrice en damesbegeleiding.
Ben je ouder dan 12 jaar, dan moet er tot alle personen 1,5 meter afstand in acht genomen
worden. Met stoepkrijt worden er trainingsvakken gemaakt waarbinnen je oefent.
Ga na de training meteen naar huis.
De instructrice beslist in overleg met de damesbegeleiding of een training door gaat. Slecht weer of
ziekte van de instructrice betekenen dat de training niet doorgaat. Dit wordt dan via de app
gecommuniceerd.
De gemeente voert onaangekondigde controles uit op de naleving van afspraken en regels! Bij het
niet naleven, krijgen we een boete!

