Rozenburg, 14 November 2021

Betreft:

Nieuwsbrief November

Fingers crossed, we love our sports!
Geachte ouders, verzorgers, leden,
De persconferentie van 12 november was weer een spannend moment, wat zijn de adviezen en wat
betekent dit voor ons allemaal als sporters, leiding en liefhebbers?
De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt
het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen
zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van
de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Bijgaand sturen wij het protocol verantwoord sporten van het NOC NSF
mee.
Laten we respectvol met elkaar om blijven gaan als we spreken over corona, vaccinaties, CTB’s en
maatregelen die wij als vereniging moeten nemen. Dit vraagt nogmaals weer veel tolerantie van ons
en weer geduld. We moeten elkaar een beetje vertrouwen, dat eenieder zijn/haar best doet om zo
veel mogelijk van de sport en evenementen verantwoord te laten doorgaan.
Het bestuur van Muziektheater de Ontmoeting heeft na beraad toch besloten onze dansdemo door
te laten gaan. Wij gaan hiervoor voorlopige tijdvakken inrichten zodat ons publiek opgedeeld kan
worden en tussendoor de ruimte heel goed geventileerd kan worden. Voor de organisatie zou het
heel fijn zijn als wij een indicatie hebben van het aantal mensen dat graag wil komen. De tickets zijn
gratis! Cozy November dansdemo 28 november 2021.
Reserveren kan via de link: https://forms.gle/zMLCTR7usawfLKsu5
Tijdvak I : 13.00u – 14.00u
Tijdvak II: 15.00u – 16.00u
De dansdemo wordt elk tijdvak een keer geheel opgevoerd.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kleurwedstrijd
Na het succes van vorig jaar willen we weer heel graag een kleurwedstrijd uitschrijven. Kleur de plaat
zo mooi mogelijk in, iedereen mag meedoen! Inleveren op de lessen bij de leiding!
Uiterste inleverdatum: Maandag 29 november 2021.
Vermeld duidelijk je naam en je leeftijd op de kleurplaat.

Verandering van Locaties – De verhuizing
Graag willen wij een aantal vrijwilligers extra bedanken voor hun hulp tijdens het verhuizen van alle
turntoestellen naar Sportcentrum de Rozenburcht en de Steps en klein materialen naar van en naar
het Bramenpad. Super bedankt aan alle leiding, bestuur met speciale dank aan Rob, Dineke, Christine
en Wouter!
Streetdance
Voor de streetdance is inmiddels een apart uur gestart voor de kinderen van 10+
Vergeten jullie ook de verkoop van onze Clubloten of Superloten niet? Steun ons!
https://lot.clubactie.nl/lot/cgv-excelsior-rozenburg/230283

Heeft u nog vragen aan de leiding of het bestuur, laat het ons dan weten via het secretariaat
mailadres of voor en na de lessen.

Met vriendelijke groeten, Namens bestuur & leiding
Excelsior Rozenburg
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com

