
           September 2020    

Vanaf september starten we met ons nieuw sportseizoen.
We kijken er enorm naar uit.

Sporten blijft belangrijk voor het fysieke en mentale welzijn van 
mensen … ook in deze periode.  

We doen er alles aan om jullie lessen veilig te laten verlopen.
Laten we dan ook zorg blijven dragen voor elkaar.  
Zo kunnen we op een leuke en veilige manier sporten.

Neem deze nieuwsbrief grondig door en de informatie op onze 
club website.

                                Contacteer ons maar als er iets niet duidelijk is.

Reserveren blijft verplicht.

Neem de volgende stappen:

- Ga naar onze website www.oostersekrijgskunstschool.com
- “Reservatie”.
- Inschrijvingen vanaf september.
- Klik op jouw discipline, duid de datum & uur aan. 
- Reserveren voor een les kan tot 12u op dezelfde lesdag.
- Indien de les omwille van te weinig inschrijvingen (minder dan 6) geannuleerd wordt, 

wordt deze samengevoegd met de andere les die samenvalt op dezelfde lesdag.

Reserveren voor de Kleuter-Budo lessen is niet nodig.
Onze kleuters hebben een vaste bubbel binnen onze club. Wij hebben de registratie voor 
onze kleuters reeds gemaakt.

Reserveren voor een zitplaats in onze bar te Dworp.
Vanaf september is onze bar te Dworp terug open.  
- Maar met beperkte zitplaatsen zodat het veilig blijft.
- Een zitplaats in de bar reserven kan via onze clubwebsite  
- Eén reservatie is voor max 2 personen. 
- Kijk op onze website “Reservatie"

    

http://www.oostersekrijgskunstschool.com


Draaiboek en checklist
Via onze website vindt je onze specifieke 
checklist en draaiboek.

Lees dus zeker de checklist, 
In deze checklist vind je heel wat informatie en weet je ook wat er van jou verwacht wordt

Lesdagen en lesuren
De lesdagen en uren zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven en je 
vindt deze terug op onze website en bij reservatie.

Wat moet je zeker weten:

- Vooraf reserveren is verplicht.
- De deuren van de sportlocatie gaan pas 10 minuten voor de start van de les open.
- Kom indien mogelijk in oefenpak naar de les.
- Mondmasker verplicht bij het betreden van de sportlocatie (+12jaar)
- Kleedkamers zijn open… maar we nemen geen douches.
- * Lees de checklist op onze website 

Ken je iemand die interesse heeft in onze club?
- Per sporttak geeft onze club 2 gratis proefbeurten voor deze persoon.

Wat moet je doen?

- Geef de gegevens in via “Proefbeurt”
- Na dit in te vullen mag je niet vergeten om jouw gratis proeflessen nogmaals in te geven 

bij “Reservatie”
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