
  Extra SDO brief  
 

Aangepaste lessen vanaf 6 mei 

Wat gaan we in deze brief vertellen, vragen en uitleggen? 

 

 

 Waar gaan we onze lessen voortzetten? 

 Hoe gaan we onze lessen inrichten en wat zijn de protocollen? 

 Wij zijn opzoek naar vrijwillige ‘corona coördinatoren’. 

 Wat zijn we van plan met het zomerrooster? 

Waar gaan we onze lessen voortzetten? 

 

Onze buitenlessen zullen plaats vinden in het Waterwinpark (zwart vierkant). Dit is het park voor onze  

nieuwe Dojo  (groene cirkel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle judoka’s dienen ruim voor de les aanwezig te zijn. Alle judoka’s moeten wachten bij de ingang van de  

gymzaal. Onze ‘corona coördinator’ zal daar aanwezig zijn (te herkennen aan een reflecterend jasje) en begeleid 

ze naar de plek waar wij gaan sporten.  Op dezelfde plek kunnen de kinderen weer worden opgehaald.  

 

Let op!! 

Om ophoping van kinderen te voorkomen, vragen wij ouders om hun kinderen niet bij het hek van het  

Waterwinpark af te zetten. 



Hoe gaan we onze lessen inrichten en wat zijn de protocollen? 
 

 

Wat verwachten wij van ouders? 

 

Als de kinderen worden afgezet bij de gymzaal, dan mogen ouders niet mee. Dit moeten wij doen om 

ophoping van mensen te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat er altijd een coördinator staat bij de ingang 

van de gymzaal. 

 

Als het toch nodig is om met het kind mee te lopen (vanwege bijvoorbeeld de leeftijd), dan verzoeken 

we ouders om deze 1,5m afstand goed in acht te nemen en niet te blijven hangen. 

Bij noodgevallen hebben de trainers alle telefoonnummers van de leden in een fysieke map bij zich. Ook 

EHBO-spullen zullen door de trainers worden meegebracht. 

Wij verzoeken ouders om hun kinderen (vooral de aller kleinsten) goed naar de wc te laten gaan, voor ze 

naar de les komen. In het geval van hele hoge nood, is er een noodoplossing in de gymzaal. 

 

Als jouw kind een van de symptomen heeft (verkouden, koorts, hoesten), dan mag de judoka niet naar 

de les komen. 

 

 

Hoe gaan we de lessen inrichten? 

 

Wij volgen de richtlijnen van de JBN. Dit betekent dat we sportlessen aan gaan bieden, waarbij we niet 

de nadruk leggen op het stoeien. We zullen met name de nadruk leggen op:  

 

 De ontwikkeling van de grond-motorische vaardigheden 

 Conditie en uithoudingsvermogen 

 Individuele judo oefeningen (denk aan: valbreken, judorol, voetenwerk etc..) 

 Niet judo-gerelateerde (bal)spellen 

 

 

Wij zullen de groep in tweeën gaan splitsen. De ene helft gaat met de ene trainer mee en de andere helft 

gaat met de andere trainer mee. De groepen zullen relatief dicht bij elkaar blijven (5-10m). Hoe deze 

splitsing precies is, zullen we in de eerste week bekend maken. 

 

De trainers en ‘corona coördinator’ zullen allen 1,5m afstand van elkaar houden. 

 

De trainers zullen ook zoveel mogelijk afstand bewaren van de kinderen. In praktijk zullen er altijd mo-

menten zijn, waar trainers dichtbij de kinderen moeten komen. In dat geval geldt het volgende protocol: 

Trainer en kind moeten beiden hun handen reinigen bij het waterpunt (deze bevind zich in het Water-

winpark). 



Hoe gaan we onze lessen inrichten en wat zijn de protocollen? 
 

 

Hoelang duren de lessen? 

 

De lessen worden iets ingekort. Dit doen we om ophoping van kinderen tijdens de wisseling van lessen,  

te voorkomen. We hebben hier 10 minuten voor gerekend. 

 

 Tuimeljudo duurt 35 minuten 

 Regulier judo duurt 50 minuten 

 

Wij hebben aan alle leden een vernieuwd rooster meegestuurd. Iedereen start op hetzelfde tijdstip, 

waarop je normaal ook judoles hebt. 

 

 

 

Wat moet je meenemen? 

 

 Sportkleding met sportschoenen, geen judopak 

 Een eigen bidon, zodat we niet voor het waterpunt hoeven te dringen 

 

 

Wat voor voorzorgsmaatregelen nemen wij? 

 

 Presentiemap met alle telefoonnummers 

 Hygiënemateriaal  

 EHBO-spullen 

 Wij regelen een ’nood wc’ (van tevoren goed naar de wc gaan!)  

 Wij zorgen voor genoeg ‘achter vang’ in een noodsituatie 

 

 

Wat doen we bij slecht weer? 

 

Bij lichte regen gaan de lessen gewoon door. Alleen bij zeer zware regenval en onweer zullen wij  

besluiten om de les niet door te laten gaan. 

Twijfel je of de les doorgaat? Ga dan naar Sportdojo.nl 

Op de homepage proberen wij ruim van tevoren te laten weten of de les doorgaat. 



Wij zijn opzoek naar vrijwillige ‘corona coördinatoren’  

 

Op dit moment zijn wij hard opzoek naar vrijwilligers, die voor 1 lesdag in de week de groepen zou willen  

begeleiden als ‘corona coördinator’.  

 

 

Wat wordt er van je verwacht? 

 

 Je vangt de groepen op bij de ingang van de gymzaal op de Javalaan en begeleid de groep naar de 

plek waar er gesport wordt. 

 Je bekommert je over een kind als er handen gewassen moet worden of als er naar de wc gegaan 

moet worden (laat je kind van tevoren naar de wc gaan). 

 Je bent achtervang in een ‘nood situatie’. 

 Je beantwoord de ‘SDO telefoon’, als ouders vragen hebben tijdens de lessen. 

 

 

Wil je ons helpen? Dat zou super fijn zijn!! 

Mail dan naar: wouter@otoshi.nl of bel naar 0629343681 

 

 

Wat zijn we van plan met het zomerrooster? 

 

Vanaf maandag 20 juli gaat het zomerrooster in, om zoveel mogelijk lessen weer in te kunnen halen. Dit 

rooster staat nog niet online, maar dit kunnen we alvast met iedereen delen: 

 

 

 De judolessen zullen buiten plaats vinden. 

 

 De judolessen zullen s ’ochtends zijn. 

 

 De lessen zullen hoogstwaarschijnlijk in dezelfde vorm zijn,  

als we ze nu ook gaan aanbieden.  

We weten nog niet of we meer stoeivormen mogen aanbieden. 

 

 Je kan je elke week inschrijven voor een les, vol is vol.  

Je zult kunnen zien hoeveel plek er nog beschikbaar is. 

 


