
Beste ouders/verzorgers en leden,  
 
Voor we het goede nieuws vertellen, willen we alle leden eerst bedanken voor jullie steun en 
vertrouwen in de afgelopen 3 maanden. Ook zijn we blij dat er veel begrip voor de situatie was en 
iedereen de laatste weken toch lekker heeft kunnen sporten. Namens het hele team heel veel dank 
hiervoor! 
  
Het mooie nieuws is dat we vanaf woensdag 1 juli weer binnen mogen sporten. We moeten hiervoor 
wel wat strenge regels volgen en ons aanhouden aan het protocol (zie bijlage). Via deze brief 
informeren we jullie hierover.  
 
Algemeen: 

• Maandag 29 en dinsdag 30 juni zijn alle lessen, als het weer dat toelaat, nog buiten. 

• Vanaf woensdag 1 juli gaan alle lessen weer door zoals op ons normale lesrooster, met 
uitzondering van de jeugdselectie op woensdagmiddag. De jeugdselectie start na de 
zomervakantie weer en zij mogen dus net zoals afgelopen weken een extra les op het rooster 
uitzoeken om te komen. 

• De judo examens verplaatsen we naar de maand september. 

• Alle leden mogen natuurlijk altijd lessen inhalen of een paar keer extra komen. 
  
Regels voor het binnen trainen voor Judo en KickFit: 
 
Leden t/m 18 jaar  

• hoeven geen 1.5m afstand te houden.  

• zoveel mogelijk thuis omkleden en op slippers/schoenen naar de judoschool komen. 

• wachten buiten totdat de leraar hen komt ophalen voor de les.  
 
Leden boven 18 jaar 

• houden overal 1.5m afstand tot elkaar (dus op de trap, kleedkamers en douches), behalve in 
de judozaal zelf. Als je de zaal verlaat gaat de 1.5m dus weer in! 

• zoveel mogelijk thuis omkleden en op slippers/schoenen naar de judoschool komen. 

• wachten buiten totdat de leraar hen komt ophalen voor de les.  
 
Ouders 

• houden overal 1.5m afstand tot elkaar. 

• parkeren bij het zwembad. 

• wachten buiten, op 1.5m afstand van elkaar, totdat de les afgelopen is. Ons lerarenteam 
begeleidt de kinderen voor en na de judoles naar buiten toe. Hiermee willen we drukte in 
onze judoschool voorkomen.  

• komen zo min mogelijk in de kantine. Deze mag weer open, maar het afstand houden wordt 
hier al snel lastig. We willen deze graag alleen gebruiken voor ouders van nieuwe leden. Wilt 
u buiten tijdens de les wachten, dan kunnen we daar ook eventueel voor koffie zorgen.  

 
De judozaal is voorzien van een goed airco systeem, dus ook bij warm weer kan er gesport worden in 
de zomer.   
Wij snappen dat het veel regels zijn, maar het is even niet anders en we willen het graag in goede 
banen laten verlopen, zodat we ook open mogen blijven. 
 
 

  



Flyers 
We hebben een nieuwe flyer gemaakt voor de zomer. Misschien willen een aantal leden en/of 
ouders ons helpen met de verspreiding hiervan in Zutphen/Warnsveld (denk aan één woonwijk). 
Hiervoor graag aanmelden bij Mirjam.  
 
Voor vragen belt of e-mailt u even met de judoschool. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Judo Zutphen 
 
Op de volgende pagina staat ons normale lesrooster en het lesrooster dat wij in de zomervakantie 
hanteren.  
 
  



Lesrooster (per 1 juli) 
LESTIJDEN ZUTPHEN: 
Maandag 15.15 – 16.00 uur 2.5 t/m 4 jaar 
Maandag 16.00 – 17.00 uur  5 t/m 8 jaar 
Maandag   17.00 – 18.00 uur  9 t/m 12 jaar 
Maandag   20.00 – 21.00 uur  senioren 
 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur  7 t/m 9 jaar 
Dinsdag  17.00 – 18.00 uur  10 t/m 13 jaar 
Dinsdag   18.00 – 19.00 uur   avondselectie 
Dinsdag 18.00 – 19.00 uur Bootcamp 13+ jaar  
 
Woensdag  17.30 – 18.30 uur  G-judo 8+ jaar 
 
Donderdag  16.00 – 17.00 uur  5 t/m 8 jaar 
Donderdag  17.00 – 18.00 uur  11 t/m 16 jaar 
Donderdag   18.00 – 19.00 uur   avondselectie 
Donderdag 19.30 – 20.30 uur KickFit 13+ jaar 
 
Vrijdag   16.00 – 17.00 uur  7 t/m 9 jaar 
Vrijdag   17.00 – 18.00 uur  9 t/m 12 jaar 
Vrijdag   18.00 – 19.00 uur  13+ jaar 
Vrijdag   20.00 – 21.00 uur  senioren 
 
Zaterdag   09.15 – 10.00 uur   2.5 t/m 3 jaar 
Zaterdag  10.00 – 11.00 uur  4 t/m 5 jaar 
Zaterdag  11.00 – 12.00 uur  6 t/m 8 jaar 
 
LESTIJDEN WARNSVELD: 
Woensdag   14.45 – 15.30 uur   2.5 t/m 4 jaar 
Woensdag   15.30 – 16.30 uur   5 t/m 7 jaar 
Woensdag   16.30 – 17.30 uur   8 t/m 11 jaar 
 
Lesrooster zomervakantie (van 20 juli t/m 30 aug) 
De hele zomer verzorgen wij voor alle leden verzamellessen. Alles lessen vinden in Zutphen plaats.  
 
LESTIJDEN ZUTPHEN: 
Dinsdag 18.00 – 19.00 uur  Bootcamp 13+ jaar 
 
Woensdag 14.30 – 15.30 uur  2.5 t/m 5 jaar 
Woensdag 15.30 – 16.30 uur 5 t/m 8 jaar 
Woensdag 16.30 – 17.30 uur 9+ jaar 
Woensdag 17.30 – 18.30 uur G-judo (in overleg met Rutger) 
 
Donderdag 18.00 – 19.00 uur avondselectie (in overleg met Mirjam) 
Donderdag 19.30 – 20.30 uur KickFit 13+ jaar (onder voorbehoud) 
 
Vrijdag  20.00 – 21.00 uur senioren 
 
Zaterdag 09.15 – 10.00 uur 2.5 t/m 5 jaar 
Zaterdag 10.00 – 11.00 uur 5 t/m 8 jaar 
Zaterdag 11.00 – 12.00 uur 9+ jaar 


