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SPELREGELS KARATE KIDS LESSEN BUITEN T/M 12 JAAR 

 
 

 
Voor het geven van onze karatelessen mogen wij gebruik maken van het schoolplein 
van basisschool Jong Geleerd (locatie bovenbouw), Schoolstraat 5 in Halfweg. 
Hiervoor zijn een aantal spelregels belangrijk: 
  
 Leerlingen komen bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. Indien ouder/verzorger 

toch meekomt, dan slechts 1 ouder/verzorger. Deze zet de leerling af buiten het 
hek en vertrekt direct. Bij ophalen/brengen per auto komt ouder/verzorger de auto 
niet uit. 

  
 Leerlingen komen maximaal 5 minuten voor het begin van de les het schoolplein op 

via de rechterpoort en verlaten het schoolplein direct na de les via de middelste 
poort. 

  
 Er zijn geen matten, hierop worden de lessen aangepast. Leerlingen dragen 

geschikte sportschoenen en (warme) sportkleding. Bij warm weer mag een 
karatepak met evt. een t-shirt eronder. 

  
 Lessen duren 45 minuten, met 15 minuten contactloze wisseltijd tussen de 3 

lesgroepen (17.15 - 18.00 uur, 18.15 - 19.00 uur, 19.15 - 20.00 uur). 
  
 Leerlingen t/m 12 jaar mogen fysiek contact maken, de lessen worden aangepast 

op beperken hiervan. De docent bewaart wel 1,5 meter afstand tot de leerlingen. 
  
 Leerlingen kunnen géén gebruik mogelijk van faciliteiten van de school (zoals 

toiletten); deze is gesloten. 
  
 Leerlingen nemen een eigen fles water mee die thuis al gevuld is. 
  
 Ouders die vragen hebben voor de docente en/of De Hoek wenden zich tot De Hoek 

via info@dehoek.org, of rechtstreeks tot docente Sherilyn via 06-38377201. 
  
 
Verder dient iedereen zich strikt te houden aan het COVID-19 protocol, lees dit 
van tevoren aandachtig door!  
 
Margarita, ons gastvrouw, is herkenbaar aan haar oranje veiligheidsvest. Zij is 
aanwezig voor registratie van de deelnemers en voor toezicht op naleven van het 

COVID-19 protocol. 
  
Hopelijk zien we jullie allen weer bij de les van Sherilyn, we wensen je alvast heel veel 
sportplezier! 
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