AANMELDEN JUDO- SPORTLESSEN

Hoe kunt u uw kind en/of uzelf aanmelden?
Om de veiligheid van alle sporters te kunnen garanderen heeft de overheid sportscholen verplicht om met een
aanmeldprocedure te werken. Dit betekent dat u uzelf of uw kind voor de judo- en sportlessen van te voren moet
aanmelden.
Het moet voor de sportschool bekend zijn wie er op welk moment komt sporten. Onze judo- en sportlessen zullen
tot 1 september 2020 voor iedereen toegankelijk zijn, zolang er ruimte is in de les en er op tijd wordt aangemeld
voor de training.
Vanaf 18 mei 2020 tot 1 september 2020 gaan wij van maandag t/m zaterdag judo- en sportlessen op het
buitenterrein van Sportcentrum de Zandzee in Bussum geven. Hieronder vindt u het (tijdelijke) nieuwe lesrooster.
Aanmelden kan d.m.v. een e-mail of via Whatsapp/SMS. Doe dit alstublieft zo vroeg mogelijk en uiterlijk tot één dag
voor aanvang van de les. U en/of uw kind kan komen als u een bevestiging heeft ontvangen. De leerkrachten hebben
een presentielijst op de locatie om dit te controleren en om in geval van nood contact met u op te kunnen nemen.
Na aanmelding mag u en/of uw kind elke week in dezelfde les meedoen. Tussendoor van lesdag/tijd veranderen is
mogelijk in overleg, neem dan weer even contact met ons op.
MAANDAG
09:00 uur – 09:45 uur
16:00 uur – 16:45 uur
17:00 uur – 17:45 uur
18:00 uur – 18:45 uur
19:00 uur – 19:45 uur
20:00 uur – 20:45 uur

LEEFTIJD
Tuimeljudo (2 tot 4 jaar)
4 t/m 6 jaar
7 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
19+ (VOLWASSENEN)

BUSSUM ZANDZEE

WOENSDAG
09:00 uur – 09:45 uur
14:00 uur – 14:45 uur
15:00 uur – 15:45 uur
16:00 uur – 16:45 uur
17:00 uur – 17:45 uur
20:00 uur – 20:45 uur

LEEFTIJD
Tuimeljudo (2 tot 4 jaar)
4 t/m 6 jaar
7 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
19+ (VOLWASSENEN)

BUSSUM ZANDZEE

Donderdag
15:00 uur – 15:45 uur
16:00 uur – 16:45 uur
17:00 uur – 17:45 uur
18:00 uur – 18:45 uur

LEEFTIJD
4 t/m 5 jaar
6 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar

BUSSUM ZANDZEE

VRIJDAG
15:00 uur – 15:45 uur
16:00 uur – 16:45 uur
17:00 uur – 17:45 uur
18:00 uur – 18:45 uur
19:00 uur – 19:45 uur
20:00 uur – 20:45 uur

LEEFTIJD
4 t/m 5 jaar
4 t/m 6 jaar
7 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
19+ (VOLWASSENEN)

BUSSUM ZANDZEE

ZATERDAG
09:00 uur – 09:45 uur
10:00 uur – 10:45 uur
11:00 uur – 11:45 uur
12:00 uur – 12:45 uur
13:00 uur – 13:45 uur
14:00 uur – 14:45 uur

LEEFTIJD
Tuimeljudo
4 t/m 5 jaar
4 t/m 5 jaar
6 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
6 t/m 8 jaar

BUSSUM ZANDZEE

