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Huidige regels:

Eén hobby per week
Bubbels van 10 personen
Spelen meestal buiten 
Begeleiding draagt mondmasker

Rakkers, Kadees en Ninjo's Jojo's, Yeyé'rs en Alpha's

Eén hobby per week
Bubbels van 10 personen
Spelen ALTIJD buiten 
Begeleiding en leden dragen
altijd een mondmasker

Agenda:
Door de bubbels van 10 gaan we onze speldagen aanpassen. Hieronder staan
de groepen met daaronder wanneer ze ronde hebben. Zo blijven we
coronaproof en kan ieder lid dat wil komen, komen.

20 februari

Rondes voor Jojo’s &
Yeye’rs

13 februari
27 februari 

Rondes voor Rakkers,
Kadees, Ninjo’s & 
Alphas



Omdat we in bubbels van 10 leden werken, gaan we gebruik maken van
een inschrijvingslink waar je de leden voor elke ronde kan inschrijven,
zodat we genoeg begeleiding per bubbel kunnen voorzien. De link blijft
elke week dezelfde en moet elke keer ten laatste de donderdag voor de
ronde ingevuld worden. Je krijgt dan vrijdag voor de ronde een mail met
meer info over de bubbels en in welke bubbel je kind zit.
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Inschrijven:

KLIK OP HET ICOONTJE VOOR DE INSCHRIJFLINK.
Werkt dit niet? Kopieer dan volgende link naar je zoekbalk:  https://forms.gle/2iT5YB77pFrPBNp28 

De A bubbels van de Rakkers en Kadees komen allebei aan via het gebouw.
Ze kunnen zo allebei gemakkelijk aan hun eigen veld geraken. Kadees A gaan via
de speeltuin en Rakkers A gaan via de tuinberging. De B bubbels van Rakkers
en Kadees* komen aan via de parking aan de Gustaaf Woutersstraat.
Rakkers B gaan direct links en Kadees B direct rechts zodat  ze makkelijk naar hun
veld kunnen gaan. Allebei de bubbels van de Ninjo’s verzamelen aan de parking
achter het parochiecentrum. De bubbel van de Alpha's spreekt af op het Sint-
Andriesplein. 

*OPGELET staat bij het afhalen van je kind de parking vol? Zet je auto dan aan het 
Sint-Andriesplein, en kom te voet je kind halen 

https://forms.gle/2iT5YB77pFrPBNp28


De inschrijflink is op tijd ingevuld.

Je hebt een mail gehad in welke
bubbel je (zoon/dochter) zit. 

Je weet waar jij of je zoon/dochter
kan aankomen/afgezet worden en
vertrekken/opgehaald worden.

Je hebt je warm aangekleed.

Je hebt een eigen drinkbus met je
naam op klaarstaan.

Heb je bij alles een vinkje staan? Dan ben je
klaar om een leuke namiddag te komen
spelen.

De checklist
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De Jojo’s komen aan via het gebouw en de Yéyé’ers komen aan via de parking
van de Gustaaf Woutersstraat.


