
ALGEMENE RICHTLIJNEN

Kinderen (onder 12 jaar)

Ouders blijven in de auto zitten wanneer het kind wordt afgezet of opgehaald op het par-
keerterrein van de Zwerfsteen. De kinderen worden op de parkeerplaats opgevangen door 
de trainer. 

Ouders die hun kind op de fiets brengen, blijven op 1,5 meter afstand en verlaten het ter-
rein na het afleveren van hun kind.  

Kinderen mogen niet met meer dan 3 samen fietsen.

Kom niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.

Zet je fiets in de aangegeven, daarvoor ingerichte fietsenstalling.

Bij het gezamenlijke verzamelpunt, wast iedereen zijn/haar handen aan het begin en einde 
van de training met het desinfectiemiddel die daar staat.

Kinderen worden aan het einde van de training teruggebracht naar de verzamelplek op de 
parkeerplaats. Ouders blijven ook nu in de auto zitten of op de fiets met 1,5 meter afstand. 

Bij slecht weer gaan de buiten lessen niet door. Deze worden vervangen door online les-
sen. Dit wordt elke middag voor 13:00 uur aangegeven in de groepsapp.

Er is GEEN mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet dus zorg ervoor dat je kind 
thuis naar de wc gaat.

- Volgens het Drents protocol - 

Algemeen

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging (vanaf 38 graden).

Blijf thuis als iemand bij je thuis koorts (vanaf 38 graden) heeft en/of benauwdheid.

Kom in sportkleding op locatie, zorg ervoor dat de kleding past bij de 
weersomstandigheden.

Gebruik je eigen flesje of bidon om uit te drinken.

Neem je eigen matje mee naar de pilates les.
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Jongeren en volwassenen (boven 12 jaar)

Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets. Als je wordt afgezet en/of opgehaald blijft diegene 
in de auto zitten.

Ouders die hun kind op de fiets brengen, blijven op 1,5 meter afstand en verlaten het 
terrein na het afleveren van hun kind.  

Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.

Kom niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.

Zet je fiets in de aangegeven, daarvoor ingerichte fietsenstalling.

Bij het gezamenlijke verzamelpunt, wast iedereen zijn/haar handen aan het begin en einde 
van de training met het desinfectiemiddel die daar staat.

Bij slecht weer gaan de buiten lessen niet door. Deze worden vervangen door online 
lessen. Dit wordt elke middag voor 13:00 uur aangegeven in de groepsapp.

Er is GEEN mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet dus zorg ervoor je thuis naar 
de wc gaat.


