BELANGRIJK
Jullie hebben ongetwijfeld ook de berichtgeving gevolgd over de verscherpte
Coronamaatregelen. Zoals verwacht zullen we jammer genoeg opnieuw een aantal
activiteiten moeten afbouwen en dit met ingang vanaf maandag 2 november.
Het goede nieuws is dat er voor de jongsten (kangoeroes, benjamins, pupillen en
miniemen) niets hoeft te veranderen, we bieden ze graag een perspectief. Zij kunnen
gewoon blijven trainen. Sporten in de buitenlucht is en blijft immers gezond.
De afgelopen periode hebben we bij AS Rieme met zijn allen bewezen dat onze
jeugdtrainingen ‘coronaproof’ zijn. Wij vragen dan ook aan alle ouders, atleten een
bijzondere inspanning om het gezond verstand te blijven gebruiken en enkele
eenvoudige regels te respecteren. SAMEN KOMEN WE HIERDOOR!
E N K E L E R E G E L S:

 Jeugdtrainingen blijven doorgaan op maandag en woensdag
 De verstrengde coronamaatregelen hebben als gevolg dat er tot minstens 13
december 2020 geen trainingen meer zijn voor alle atleten ouder dan 12 jaar,
dus geen clubtrainingen meer mogelijk vanaf cadet.
 Basisregels blijven van kracht (respecteer de hygiënemaatregelen, blijf op een
veilige afstand (1,5 meter), …)
 Enkel sport in de privésfeer is dus toegelaten met maximum 4 personen en
voldoende afstand.
 Het bestuur zal erop toezien dat iedereen deze regels naleeft en zal indien
nodig gepast optreden.
De jeugdregeling ziet er voor de komende weken als volgt uit:
 Maandag: blijft van 18.30u tot 20u, enkele voor wedstrijdatleten
 Woensdag:
- Van 16u tot 17u: training voor kangoeroes en benjamins
- Van 17.30u tot 19u: training voor pupillen en miniemen
WE HEBBEN ERVOOR GEZORGD DAT ER BIJ ELKE TRAINING EXTRA JEUGDTRAINERS
AANWEZIG ZULLEN ZIJN. OP DIE MANIER KUNNEN WE MET KLEINE GROEPJES
(BUBBELS) WERKEN!!






Gebruik opnieuw de Kiss & ride-zone op de parking van de sporthal/zwembad.
Ouders en toeschouwers zijn niet toegelaten op het atletiekplein.
Geef je kind een drinkfles mee die genaamtekend is!
Het hekje aan de andere kant van de piste is niet geopend. Iedereen komt via de
hoofdingang aan de kant van de sporthal.
 Kom goed op tijd maar ook niet te vroeg (niet meer dan 10 min. op voorhand).
De Halloweentraining van komende woensdag gaan we in een 'light versie'
organiseren. De kinderen mogen wel nog verkleed komen.

Dagelijks blijven wij de situatie opvolgen en indien nodig zullen
wij de maatregelen bijsturen.
Hou het veilig en gezond!!
Namens het bestuur,
Mario Wauters
Voorzitter AS Rieme

