Beste ouders, dansers, zwemmers en sporters,
Hierbij informeren wij jullie met vervelend nieuws.
In verband met de snelle ontwikkelingen omtrent het corona-virus hebben we besloten om
per maandag 16 maart tot nadere berichtgeving te sluiten.
Omdat nu ook geadviseerd wordt alle scholen te sluiten, en veel scholen daar ook al zelf oor
kiezen, vinden wij het ook niet meer gepast om open te blijven.
De snelle verspreiding van het virus, de (inter)nationale zorgcrisis en de groeiende
ongerustheid zijn op dit moment voldoende zwaarwegend om dit moeilijke besluit te nemen.
We hopen dat we met dit besluit bijdragen aan het indammen van het virus.
ZWEMMEN:
Voor de zwemmers in de reguliere lessen geldt dat ze voor alle gemiste lessen vanaf 16
maart tot en met 31 maart 1 inhaalles (maandag en dinsdag zwemmers 2) bij hun tegoed
ontvangen. Wij hopen op jullie begrip voor deze regeling, 1 les komt dus te vervallen, de
andere les(sen) worden omgezet naar inhaallessen.
Bij kortere of langere sluiting zullen we alle opties weer nader bekijken.
Wanneer we weer open gaan, kijken we of en waar we extra inhaalmomenten kunnen
creëren.
Voor de versnelde cursussen zullen we ook nieuwe momenten gaan inplannen.
DANSEN:
We gaan bekijken of we in sommige app-groepen van oudere leerlingen kleine stukjes dans
kunnen aanleren/ herhalen via een video. Daarnaast gaan wij de komende periode benutten
om heel hard aan de shows van 27 en 28 juni te werken, zodat we ons daarna weer volledig
op het aanleren van de choreografieën kunnen focussen.
Indien nodig zullen we voor alle groepen extra lessen inplannen.
SPORTEN:
Wanneer we weer open zijn, zijn jullie van harte welkom om extra lessen te bezoeken.
Tot die tijd vragen we uw begrip voor deze vervelende situatie.
We houden jullie de komende weken op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor dit moment hopen we op ieders begrip en goede gezondheid,
Namens alle medewerkers,
PréSport.

