
Spelregels om weer 
veilig samen te sporten  

 

Vragen over de spelregels? Stel ze via info@gymxl.nl 

Protocol Ouder & kindgym – locatie Vathorst 
 

 

 

 

Kom alleen naar GymXL met de peuter die je hebt opgegeven voor de gymles. Laat 

jongere of oudere kinderen die niet aan de gymles deelnemen thuis. Is je kind 

neusverkouden, benauwd, hoest het of heeft het koorts? Of jijzelf, of iemand anders 

in jullie gezin? Dan blijven jullie thuis. 

 

De kleedkamers zijn gesloten, trek thuis alvast sportieve kleren aan. 

We sporten buiten, op de parkeerplaats. Voor de veiligheid dragen jullie daarom: 

• een lange broek (bijv. een trainingsbroek, joggingbroek of legging) 

• dichte, sportieve schoenen 

• afhankelijk van het weer: een t-shirt, sweater e/o vest e/o zonnebrandcrème 

 

De toiletten zijn gesloten. Ga dus thuis naar de WC voordat je naar GymXL komt! 

 

Voordat jullie komen was je thuis je eigen handen en die van je kind, minimaal 20 

seconden lang, met water en zeep. Droog ze daarna af. Doe dat ook als je na afloop 

weer thuis bent. Hoest of nies in je elleboog. Je kunt je gezicht beter niet aanraken. 

Doe lang haar daarom goed vast. 

 

Je kunt niet naar binnen om water te drinken. Neem eventueel een bidon, dopper of 

andere waterfles mee. 

 

Kom niet te vroeg, maximaal 10 minuten voordat de activiteit begint. 5 minuten is 

ook voldoende. 

 

Komen jullie met de auto? 

• Rij voor NS-station Vathorst langs, over het viaduct heen en dan achter de kerk 

om, langs het spoor. Rijd via de eerste of tweede inrit het parkeerterrein naast 

de hal op en parkeer daar, zoveel mogelijk aan de kant. Bij de kerk mag ook. 

• Parkeer niet op het gedeelte vóór de hal, en ook niet direct naast de hal. 

 

Komen jullie op de fiets? Parkeer je fiets dan in het donkerrode rek vóór de hal. 

Houdt minimaal 1,5 m afstand van andere fietsen. 

 

Houdt vóór, tijdens en na de gymles 1,5 m afstand van andere ouders en kinderen, 

en van de trainster. 

 

Volg voor, tijdens en na het sporten de aanwijzingen van de trainster! 
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