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Van harte welkom bij KLEUTERS 1 ! 
 

woensdag van 15h30 tot 16h30 in campus Pleintje 
niet in schoolvakanties of op feestdagen 

 
 

 HANDIG OM TE WETEN IN CORONATIJDEN 
 

 Brengen : ten vroegste 10 minuutjes voor de start van de turnles. Je 
overhandigt je kind aan de inkomdeur. 

Ouders dragen een mondmasker en houden buiten afstand. Elke les wordt je kind geregistreerd door ons.  
Ophalen : Wij brengen de kleuters naar beneden na het einde van de training (16u30). 
Ouders wachten buiten, met mondmasker en houden onderling afstand. 

 

Verloop van onze les : 
Dit jaar turnen wij door de coronamaatregelen uitzonderlijk samen met Kleuters 2. Op die manier vermijden we 
kruising met Kleuters 3 die voor ons turnen en is er tijd om alle toestellen grondig te ontsmetten. 

• Opwarming , soms volgens een thema 

• Toestelturnen : verdeeld in kleine groepjes, meestal met doorschuifsysteem, zodat elk kind tijdens elke les 
op elk geplaatst toestel heeft geturnd.  
Het verdelen in groepjes is willekeurig en soms afgestemd op een bepaald doel.  

• Korte afsluiter 
Wij laten geen ouders toe in de zaal, tenzij in noodgevallen 

 

ALGEMENE INFO 
▪ Gemakkelijke kledij en propere turnpantoffels  
▪ We turnen NIET op kousen, niet met zware basketters en dragen geen juwelen 
▪ Een KWTV-t-shirt of KWTV-sweater kan vrijblijvend besteld worden bij de leiding.  
▪ Outfit voor turngala van december wordt tijdig meegedeeld (meestal iets wat je thuis hebt liggen) 

 
o Was je in 2019-2020 reeds lid ? Dan zou je online moeten ingeschreven hebben voor 1 september. 
o Ben je nieuw en nam je een proefles ? Dan schrijf je online in na deze proefles, zodat je in orde bent 

tegen de volgende training. Iedereen wordt door ons aangesloten bij de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen.  

 

• ALLE info komt via mail 

• Berichten in onze eigen facebookgroep KWTV Kleuters 1 campus Pleintje 2020-2021 (=besloten groep) 

• Digitale nieuwsbrief 1x/maand 

• Website KWTV : www.kwtv.be 

• Facebookpagina club : KWTV-Willebroek (=openbaar) 

• Gegevens Lyn : GSM : 0478 33 59 12  – mail : lyn.heirstraeten@hotmail.com 
 

Attest ziekenfonds : wordt via mail aan u bezorgd als de inschrijving helemaal in orde is 
 

KALENDER 
 

Themalessen : 
28 oktober Knuffelturnen (je brengt een eigen knuffel mee) 
 

16 december Kerstturnen (we verkleden ons als kerstboom, kerstman,…. of in het rood/wit) 
 

10 februari Carnavalturnen      (met je leukste, grappigste, stoerste outfit … zonder accessoires) 
 

2 juni DUO-gym       (samen met volwassene, = laatste training van het jaar) 
 
Clubagenda voor 2020-2021 (tot december, overige agenda op de website) : onder voorbehoud corona 
 

o zondagen 22 en 29 november 2020 : algemene herhaling turngala  sporthal De Schalk 
o zaterdag 5 december 2020 : turngala in sporthal De Schalk  
 

Met sportieve groeten, 

Team Kleuters 1 : Lyn, Dina, Ruth en Davina 
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