
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Taekwondo-ka’s en ouders, 
 
Met de komst van het mooie weer, hebben we weer middels een Plan van Aanpak toestemming 
ontvangen van de Gemeente Den Haag en Gemeente Rijswijk om onze sport buiten te organiseren. 
Echter zijn de regels voor deze toestemming extra aangescherpt. Voor locatie Rijswijk geldt dat 
leerlingen ouder dan 18 jaar geen les kunnen krijgen op de maandag, daarom bieden wij deze 
leerlingen de optie om op donderdag op Locatie Ypenburg te komen trainen. 
Dit geeft ons ook gelijk de ruimte om alle kinderen t/m 17 jaar van locatie Rijswijk wat langer te laten 
trainen. Tijden vindt u hieronder in de brief.  
 
Ik denk dat dit voor u, de leden en de trainers een goed bericht is en dat we daar allemaal wel weer 
aan toe zijn, al zal het toch nog steeds een beetje anders zijn als normaal. 
 
Wat houdt dit in voor onze tijden en locaties? 
Locatie Rijswijk 
• Lessen gaan van start op maandag 8 maart 2021 van 18.00 uur t/m 19.30 uur. 
• Dat de trainingen van maandag op onze locatie in Rijswijk gehouden zal worden op het  

schoolplein van de basisschool Rehoboth. 
 

Locatie Ypenburg 
• Lessen gaan van start op donderdag 11 maart 2021.  
• 17.30 uur – 18.30 uur: Groep 1 
• 18.30 uur – 19.30 uur: Groep 2  
• 19.30 uur – 20.30 uur: Groep 3 
• In een apart bericht zal bekend gemaakt worden in welke groep de leerlingen zijn verdeeld. 
• Dat de trainingen van donderdag op onze locatie in Ypenburg gehouden zal worden op het  

schoolplein/basketbalplein van de basisschool De Notenkraker. 
 
Regels die gevolgd moeten worden:  
Bij aankomst 
• Eigen ingang voor leerlingen aanwezig. 
• Om de regels van RIVM na te leven zullen wij vragen naar symptomen zoals niezen, hoesten 

e.d. van de sporter en van gezinsleden. 
• Handen desinfecteren. 
• Leerlingen worden naar het juiste veld begeleid. 
 
Tijdens de les 
• Vanwege de temperatuur, moeten alle leerlingen gepast gekleed naar de les komen.  
• Eigen spullen, zoals drinken en jas, zullen binnen handbereik van het kind worden geplaatst. 
 
Einde van de les 
• Leerlingen worden weer begeleid naar de uitgang. 
• Eenmaal bij de uitgang, gelijk vertrekken. 



 
Algemene regels 
• Ouders dienen tijdig (uiterlijk 1 uur voor aanvang les) de sporter(s) aan te melden voor de 

activiteit(!) 
• Dat de sporter(s) alleen komt, tenzij persoonlijke situatie het niet toe staat. 
• Ouders niet welkom zijn langs en op het schoolplein. 
• Maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. 
• Van te voren thuis gebruikmaken van de WC. Er is geen WC aanwezig op locatie! 
• Kom in sportkleding (géén taekwondopak) met sportschoenen. Er is geen mogelijkheid om te 

kleden. 
• Eigen bidon gevuld meenemen. 
• Eigen materialen altijd van tevoren reinigen. 
• Zichtbare sieraden thuislaten. 
• Bij het vervallen van een training, zoals slecht weer, wordt contact opgenomen. 
• Volg altijd de aanwijzing op van de organisatie! 
 
Rekening houdend met de maatregelen, verzoek ik u bij vragen om ons telefonisch te benaderen op 
het nummer 06-51.01.75.56. Zo zorgen we samen ervoor dat er geen lange rijen ontstaan bij de 
ingang. 
 
Met de bovenstaande regels kunnen wij een mooie tijd aangaan voor de komende periode. Wij 
hopen jullie allen te zien en kijken graag uit naar jullie komst.  
 
 
Een sportieve groet, 
Taekwondo Sc. Ki-Sa 
 
  


