Informatie start nieuwe seizoen
Beste ouders,
Eindelijk mogen we weer de zaal in! We hopen dat we een fijn seizoen tegemoet gaan en dat de

verspreiding van Corona beheerst blijft. We hebben wel een aantal punten die anders zijn komend
seizoen, lees daarom deze ‘nieuwsbrief’ goed door! Daarnaast ook gewoon andere info over komend
seizoen.
Corona

Helaas zijn we nog niet klaar met Corona, er zullen dus ook in de zaal maatregelen zijn:
* De kinderen kunnen zich niet omkleden in de kleedkamers, aan het begin/eind van de training
kunnen de kinderen wel in de sporthal hun binnen-/buitenschoenen omwisselen. Daarna komen de
kinderen naar buiten (de jongste kinderen met de trainer samen).
Kom dus niet de sporthal in op jullie zoon/dochter te brengen!

* We willen jullie graag weer wat ruimte geven om een deel van de training te bezoeken (wanneer

gewenst). Hieronder vinden jullie een schema wanneer jullie als ouders in kleine groepjes uitgenodigd
worden om het laatste kwartier (dus vanaf 18:45) van de training te komen kijken op de tribune,

waarbij jullie onderling afstand moeten bewaren! Graag aan het eind van de training buiten jullie
zoon/dochter ophalen en dan niet binnen wachten.
Rooster tribune
Datum

Teams

Maandag 24 augustus

N21,N22,N41,N42,N63

Maandag 31 augustus

N43,N44,N61,N62,N64

Maandag 7 september

N21,N22,N41,N42,N63

Maandag 14 september

N43,N44,N61,N62,N64

Maandag 21 september

N21,N22,N41,N42,N63

Maandag 28 september

N43,N44,N61,N62,N64

Maandag 5 oktober

N21,N22,N41,N42,N63

Maandag 12 oktober

N43,N44,N61,N62,N64

Startdag

Op zaterdag 5 september is de startdag. Jullie zoon/dochter is welkom vanaf 9.00u, op het sportveld

van het LFC. Na het programma is de huldiging van de kampioenen en aansluitend de lunch (12.00u),

om 12.30u is het afgelopen. In de middag is er de mogelijkheid om te komen kijken in ’t Huiken bij de
oefenwedstrijden van Heren 1.
Ouderbijeenkomst

In mijn vorige mail had ik aangegeven om een ouderbijeenkomst te organiseren. Dit wordt dit jaar in

andere vorm gedaan: op maandag 7 september is er een blok van 10 minuten voor de ouders van ieder
team. Tijdens dat blok is er informatie vanuit de coördinator en gelegenheid tot het stellen van

vragen. Hierna hebben jullie tijd om het rijschema in te vullen, ieder team aan een aparte tafel! Jullie
mogen ook de rijschema’s onderling invullen op een eigen moment, dan graag voor 7 september naar
mij mailen. Daarna maak ik het schema en mail ik het naar alle ouders.

Rooster voor teambijeenkomst op 7 september in ’t huiken
Tijd

Team

17.20-17.30

N21, N22

17.30-17.40

N41, N42

17.40-17.50

N43, N44

18.40-18.50

N61, N62

18.50-19.00

N63, N64

Meetrainen N63, N64 bij MC3

Zoals gecommuniceerd naar de ouders, trainen de volgende teams mee met de MC3 op de dinsdagen.
Hierbij het rooster:

Locatie: Oostenlicht, 17.30-18.45
Datum

Teams

Dinsdag 1 september

N63

Dinsdag 8 september

N64

Dinsdag 15 september

N63

Dinsdag 22 september

N64

Dinsdag 29 september

N63

Dinsdag 6 oktober

N64

Dinsdag 13 oktober

N63

Competitie

In de andere bijlage vinden jullie de competitie-indeling. Bij de indeling worden er verschillende
aspecten met elkaar afgewogen:
- vaardigheid van een individu, maar ook als team

- leeftijd van het kind, ten aanzien van niveaugrens.

- waar mogelijk jongens bij jongens en meisjes bij meisjes in één team.

- aantal spelers in een team, maximaal 5 spelers, maar liever 3 of 4 spelers in een team.
De indeling geldt voor de eerste helft, waarin 5 toernooien worden gespeeld. Deze toernooien vinden
plaats op:

ZATERDAG 3 OKTOBER

‘T HUIKEN, ELBURG

ZATERDAG 7 NOVEMBER

DE TRIADE, ERMELO

ZATERDAG 31 OKTOBER

ZATERDAG 21 NOVEMBER
ZATERDAG 12 DECEMBER

DE TALTER, OLDEBROEK
SPORTHAL UDDEL, UDDEL
SPORTHAL UDDEL, UDDEL

Vanaf 1 september staan de wedstrijden op de website van de Nevobo en online. In de toegevoegde
bijlage vinden jullie ook het excel bestand, maar deze is niet erg overzichtelijk J
Mochten er vragen zijn, dan horen we het graag.
Groeten namens de ander (hoofd) trainers,
Daphne Maassen
Kay Bosscha
Pim Kambeel

