
Christelijke gymnastiek- en sportvereniging

Kracht & Vlugheid 

Zaandam
Opgericht 1917

Dinsdag 12 mei 2020 beginnen de buitenlessen en wel op de volgende manier:

Deze worden gegeven op het grasveld bij gymzaal De Greep, Perzikkruidweg 2 b, Zaandam.

Dinsdag  start 12 mei
A en B selectie    juf. Nienke, Chris en Sabrina    17.30 – 18.30 uur    allen

Maandag  start  18mei 17.30 tot 18.15 uur 18.45 tot 19.30 uur
Kinderen die les hebben in: leiding:
De Greep juf Gonda 5 tot 8 jaar 8 tot 13 jaar
Wester watering juf Naomi idem idem
De Zoeker juf Ilya idem idem
Poelenburg meester Albert    allen
De Tref juf Gonda 5 tot 8 jaar 8 tot 13 jaar

Woensdag  start 20 mei  17.30-18.15 uur 18.45-19.30 uur
Kinderen die les hebben in:
Pinkstraat meester Andries 5 tot 8 jaar 8 tot 13 jaar
Parkstraat juf Chris idem idem
Pannenroodstraat juf Monique idem idem

Kinderen dienen thuis naar de WC te gaan. (zijn gesloten bij gymzaal)
Kinderen dienen maximaal 10 minuten voor aanvang van de les te komen i.v.m. corona 
voorschriften.
Kinderen dienen in warme kleding te komen en kunnen geen gebruik maken van kleedkamer en/of 
WC,s.
Na afloop van de les dienen de kinderen direct naar huis te gaan en zich thuis om te kleden en 
douchen. 

DE LESSEN WORDEN UITSLUITEND GEGEVEN INDIEN HET DROOG WEER IS . DUS BIJ 
REGEN GEEN TURNLESSEN !!!!!!



GESLOTEN:

GYMZAAL

KLEEDKAMERS

WC’S



Regels:
- Kinderen komen in trainingstenue. (omkleden 

is anders buiten)
- Ouders brengen kinderen maar gaan direct 

weer naar huis.
- Ouders blijven dus niet kijken.
- Kinderen zijn maximaal 10 minuten voor 

aanvang van de les aanwezig.
- Na afloop van de les gaan de kinderen direct 

naar huis. (Ouders dienen dus op tijd aanwezig 
te zijn.)

- Verder dienen de aanwijzingen van de leiding 
en de coronacoördinator op gevolgd te 
worden.


