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          3 januari 2021 

NIEUWSBRIEF ACCELERO TWIRLING TEAM – SEMESTER 2 

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar 

vanwege het hele team van Accelero Twirling Team. 

We hopen dat al jullie wensen in vervulling mogen gaan 

en dat we elkaar in 2021 wat vaker ‘in het echt’ kunnen 

zien. We hebben geen gemakkelijke tijden achter de 

rug. Onze gemeenschap werd afgelopen maanden 

zwaar op de proef gesteld zowel voor jong als oud. 

Toch mogen we zeker en vast de mooie momenten 

niet uit het oog verliezen. Zo was het ongelooflijk fijn dat jullie elke week massaal paraat 

achter de computer stonden. We hebben heel wat huisdieren leren kennen, ‘plagende’ broers 

en zussen op de achtergrond zien verschijnen, …       Verder kent het online kanaal ‘Zoom’ 

voor de docenten, alsook voor de dansers en de mama’s en papa’s bijna geen geheimen meer. 

We mogen stellen dat onze technische skills erop vooruit zijn gegaan. We willen jullie dan ook 

hartelijk bedanken voor jullie fantastische inzet en flexibiliteit. Een dikke pluim, zowel voor 

de dansers als voor de ouders.  

Aan het begin van het nieuwe jaar is het echter tijd om even stil te staan bij wat het komende 

semester ons zal brengen. Helaas is de ‘corona-pandemie’ nog geen verleden tijd en zullen 

de verstrengde maatregelen nog een hele tijd van kracht blijven. Maar we geven uiteraard 

niet op! Neem zeker de kalender even door, aangezien er komende periode toch enkele 

wijzigingen van kracht zullen zijn. 

Zo zijn we heel blij te kunnen aankondigen dat groepen A en A+ vanaf 9 januari opnieuw 

welkom zijn in onze danszaal te Leerbeek. We volgen de regels van VLAMO (onze koepel), 

sport Vlaanderen en de gemeente Gooik op de voet en treffen de nodige maatregelen indien 

nodig. We vragen aan de ouders om de maatregelen (zie p.4-5) strikt toe te passen bij het 

afzetten en ophalen van de dansers. De lessen van groepen B, B+ en C blijven voorlopig 

online plaatsvinden via Zoom. Deze manier blijft van toepassing tot wanneer er groen licht 

komt vanuit de bevoegde instanties.  

Nota voor groep B: 

Om alles in de goede banen te leiden, zal de Zoomles voor groep B een kwartiertje later 

plaatsvinden, namelijk van 10u tot 11u. Dit is noodzakelijk aangezien er in de zaal helaas geen 

WIFI ter beschikking is en de docenten bijgevolg voldoende tijd nodig hebben voor de 

verplaatsing van de danszaal naar huis. Alvast bedankt voor jullie begrip! 
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Afgelopen weken hebben we ons verkleed in onze 

griezeligste kostuums, hebben de jongsten voor hun 

ouders een kerstoptreden gegeven in de woonkamer, 

vond er een online kerstfeestje en quiz plaats voor de 

oudsten… Ook tijdens het tweede semester proberen 

we onze dansers te verrassen met fijne activiteiten en 

nieuwigheden. Zo zullen groepen B+ en C kunnen 

genieten van een les ‘total body shape & yoga’. Wat de 

rest van het semester zal brengen, is nog een 

verrassing…       

LESSENROOSTER DANSJAAR 2020-2021 (SEMESTER 2) 

 

HERSTART REPETITIES = zaterdag 9 januari 2021 

6 lessen = blok 3 

 

▪ Krokusvakantie → geen les zaterdag 20 februari 

6 lessen = blok 4 

 

▪ Paasvakantie → geen les zaterdag 10 april en 17 april 

7 lessen = blok 5 → geen les zaterdag 1 mei 

 

EINDE DANSJAAR = zaterdag 12 juni 2021 

Zoals reeds aangegeven, hebben wij voor groep B een kleine wijziging in het repetitieschema 

doorgevoerd. Hieronder wordt even een algemeen overzicht gegeven voor de verschillende 

groepen. Groep B+ zal gedurende de online Zoomlessen niet meer opgesplitst worden. Deze 

les zal wekelijks voorlopig voor iedereen plaatsvinden van 13u45 tot 14u45.  

Deze aanpassingen blijven van toepassing tot zolang de coronasituatie duurt. Alle repetities 

gaan nog steeds door op zaterdag. De gewijzigde uren & locaties staan aangeduid in het rood. 

8u45 9u30 10u 11u 11u 12u 12u30 13u30 13u45 14u45 

A (zaal) B (online) C (online) A+ (zaal) B+ (online) 

We willen graag nogmaals benadrukken dat het zeer belangrijk is, zeker in tijden van corona, 

dat wij vooraf weten wie we mogen verwachten en wie niet. KAN JE DUS NIET AANWEZIG ZIJN 

TIJDENS DE LES, BRENG ONS TEN MINSTE 24 UUR OP VOORHAND OP DE HOOGTE VIA 

INFO@ACCELEROGOOIK.BE.   

 

mailto:info@accelerogooik.be
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EXTRA OEFENMOMENTEN (ZONDAGSREPETITIES)  

Tot op heden zijn deze repetities in de sporthal ‘Koornmolen’ nog niet kunnen doorgaan. 

Aangezien we tijdens dergelijke oefenmomenten willen werken met grotere groepen, 

bestaande uit verschillende leeftijdscategorieën, blijven deze extra lessen nog steeds ‘on 

hold’ staan. Gezien we de gezondheid van onze dansers en hun naasten steeds op de eerste 

plaats stellen, vinden wij het momenteel nog steeds onverantwoord te werken in grotere 

bubbels dan normaal. Bovendien laten de huidige maatregelen dit niet toe voor de +12-

jarigen. Van zodra deze lessen terug van start kunnen gaan, mogen jullie van ons een mailtje 

verwachten. 

SHOWMOMENT? 

Wegens de onzekere tijden waarin we ons bevinden, is er helaas nog geen uitsluitsel over een 

eventueel toonmoment. We bekijken alle alternatieven, maar kijken liever nog even de ‘kat 

uit de boom’ zodat we geen onnodige kosten maken. We handelen voor één keertje liever 

vanuit het motto: ‘pluk de dag’ en ‘last-minute’ handelen, dan activiteiten op poten zetten en 

achteraf dansers, docenten en ouders te moeten ontgoochelen. Het docententeam is het 

erover eens dat als we iets doen, we het graag goed doen. Daarvoor zou het uiteraard 

noodzakelijk zijn dat alle groepen fysiek kunnen samenkomen en trainen. Op de mogelijke 

data hiervoor hebben wij, niemand, helaas nog geen zicht. Van zodra we meer weten, 

brengen we jullie uiteraard ook op de hoogte! 

COMMUNICATIE 

Communicatie dragen wij hoog in het vaandel. Bij vragen, opmerkingen, bedenkingen, … 

mogen jullie ons zeker contacteren. Dit kan door een mailtje te sturen naar 

info@accelerogooik.be.  

OUTFIT 

Om af te sluiten nog een fijne mededeling. Onze outfits voor de optredens en optochten zijn 

aangekomen! Deze werden verwezenlijkt in samenwerking met ‘Publifran’. We hopen dat we 

snel weer de baan op mogen, zodat we met onze nieuwe outfit kunnen pronken. Hieronder 

alvast een voorsmaakje.        

  

mailto:info@accelerogooik.be
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COMMUNICATIE MAATREGELEN TEGEN COVID-19 

ACCELERO TWIRLING TEAM 

VOORBEREIDING THUIS 

▪ Breng je kind(eren) alleen naar de repetitie. Voorzie voor jezelf een mondmasker. 

▪ Geef minstens 24u op voorhand een seintje via info@accelerogooik.be indien jouw kind 

niet aanwezig kan zijn. 

▪ Laat jouw kind(eren) thuis nog eens naar het toilet gaan en laat ze hun handen met water 

en zeep wassen. 

▪ Voorzie een flesje water (liefst met naam op). 

▪ De kind(eren) worden aan de ingang afgezet. We willen vragen aan de ouders de zaal niet 

te betreden. Ook bij het afhalen kan je jouw kind(eren) buiten opwachten. Respecteer 

uiteraard de anderhalve meter afstandsregel en draag uw mondmasker. 

▪ Volg bij aankomst aan de danszaal de pijlen en houd rekening met de informatieborden. 

▪ Kom op tijd, niet te vroeg, maar ook niet te laat. 

▪ Het is niet toegelaten om in de zaal te wachten op jouw kind(eren) tijdens de dansles. 

TIJDENS DE REPETITIE 

▪ Bij aankomst desinfecteert ieder lid zijn/haar handen. 

▪ Elk lid gebruikt zijn/haar eigen baton. De stok wordt niet uitgewisseld. 

▪ Tijdens de pauze wordt er enkel gedronken van de eigen drinkbus / flesje water. 

NA DE REPETITIE 

▪ Wacht op jouw kind(eren) op de aangegeven plaats (zie informatieborden). 

▪ Haal direct na de repetitie jouw kind(eren) op en hou dit moment zo kort mogelijk. 

▪ Laat je kind(eren) bij thuiskomst nogmaals de handen wassen met water en zeep. 

▪ Desinfecteer eventueel de baton (stok) van jouw kind(eren). 

▪ Vertoont jouw kind binnen de 14 dagen na de repetitie ziekteverschijnselen die wijzen op 

Covid-19, gelieve dit zeker ONMIDDELLIJK te melden aan Bente De Ro (onze 

coördinator, het corona-aanspreekpunt) via info@accelerogooik.be of 0479/170491 en 

verleen zo nodig ook medewerking aan contactopvolging (gestuurd door de overheid). 

Uiteraard springen wij zeer vertrouwelijk om met gegevens zoals de GDPR ons dat 

voorschrijft. 

mailto:info@accelerogooik.be
mailto:info@accelerogooik.be
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ALGEMENE GOUDEN REGELS 

Tot slot geven wij graag nog enkele algemene gouden regels mee: 

▪ Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw bubbel. Kinderen t.e.m. 

12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

▪ Probeer je gezicht niet aan te raken. 

▪ Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals 

grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. 

Ga pas weer sporten als het mag van je arts. Wie ziek is = blijft thuis! 

Welke symptomen kunnen wijzen op COVID-19?  

• Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, 

smaakverlies, koorts 

• Andere symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), 

waterige diarree, hoofdpijn, lopende/verstopte neus 

Wie 1 hoofdsymptoom of 2 andere symptomen heeft zonder verklaring, blijft zeker 

thuis 

▪ Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. 

Ga pas weer sporten als het mag van de arts. 

 

Stay safe and healthy! 

 

 

 

 


