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Betreft: Hervatting fysieke Podjum activiteiten 
 

 
 
 
Geachte ouders, 
 
We bevinden ons in fase 2 van het exit-plan. Stilaan verlaten we de zware lockdown 
waar we weken hebben in doorgebracht en het normale leven kan zich geleidelijk 
aan opnieuw beginnen hervatten. 
 
In deze fase is het onder andere opnieuw mogelijk gemaakt om in een groep van 
maximaal 20 personen buiten te sporten. Uiteraard moeten de social distancing 
regels nog steeds gevolgd worden. 
 
Ook verenigingen kunnen opnieuw een deel van hun activiteit hervatten. Wij willen 
met Podjum deze kans zeker niet laten schieten, dus vliegen we er opnieuw in!  
 
Met deze brief willen wij jullie inlichten over de komende lessen, de maatregelen die 
we genomen hebben en wat wij van jullie verwachten.  
Voor de volledigheid geven we ook nog even de basismaatregelen mee, die al 
weken van kracht zijn.  
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Podjum zal nu zaterdag 30 mei doorgaan op de parking voor het DrumSpirit lokaal 
van 11:30 tot 12:15. Het lokaal zelf zal gedurende de volledige les gesloten blijven. 
Er zal dus op geen enkel moment een mogelijkheid zijn om het lokaal te betreden.  
 
Voor ieders gezondheid hebben wij enkele regels opgelegd bij het begin en einde 
van de repetitie: 
 

- Gelieve de parking naast onze parking te gebruiken om uw zoon/dochter te 
laten in- en uitstappen (zie foto hieronder).  

- Op ons signaal kan uw zoon/dochter de wagen verlaten en plaatsnemen op 
de aangeduide plaats op de grond. Ook aan het einde van de les zal iedereen 
apart naar de wagen kunnen terugkeren.  

- Ontsmettingsgel zal ten allen tijden beschikbaar zijn. 
- Een mondmasker is in de buitenlucht niet verplicht. Dit is een keuze die jullie 

zelf kunnen maken.  
 
Tijdens de repetitie zal er contactloos gesport worden. Het is niet de bedoeling dat 
we op instrumenten gaan spelen. We zien dit als een kans om iedereen eens terug 
te zien en samen wat kleine sport- en marchingoefeningen te doen.  
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Podjumkalender 
 
 
We geven u ook graag de kalender mee tot het einde van dit Podjum jaar: 
 
Za 30/05: Fysieke Podjum repetitie 
Za 06/06: geen repetitie, tijd kan gebruikt worden om theoretisch examen voor te 
bereiden 
Za 13/06: Online theoretisch examen via Google Forms 
Za 20/06: Fysieke Podjum repetitie ter voorbereiding van examen (onder 
voorbehoud) 
Za 27/06: individueel Podjum examen in DrumSpirit (onder voorbehoud)  
 
Uitgebreide informatie over de verschillende data wordt zaterdag aan de kids 
meegegeven en later ook nog via Facebook/mail verspreid.  
 
 
Dank u!  
 
 
Ten slotte willen we jullie allemaal nogmaals bedanken voor jullie flexibiliteit de 
afgelopen weken/maanden. 
Wij als Podjum-staff hebben niet stilgezeten en hebben geprobeerd om er week na 
week opnieuw met nieuwe uitdagingen te staan. Het was de max om te zien hoe 
iedereen hier zo hard voor ging!  
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien iets niet duidelijk zou zijn. 
 
 
Xander 
xander@drumspirit.be  
0471.51.36.02 
 
Gwen 
gwen@drumspirit.be 
0489.77.74.49 
 
Camille 
camille@drumspirit.be  
0470.56.55.91 
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DANK U! 


