
 

 

Beste jarige, 

Dit weekend ontvangen we jou met heel veel plezier in Fitopia voor een spetterend 

verjaardagsfeest. 

Met de nodige veiligheidsvoorschriften gaan we er voor zorgen dat jij een super leuk 

verjaardagsfeestje hebt in deze post-corona tijden. 

Via deze mail brengen we jou en je vriendjes graag op de hoogte van de 

veiligheidsmaatregelen die we genomen hebben om jouw verjaardagsfeestje op een leuke 

manier te laten verlopen. 

ONTVANGST VERJAARDAGSFEESTJE: 

 We vragen om 15 – 20 minuten voor het startuur aanwezig te zijn, zodat we voldoende tijd 

hebben om de kinderen te ontvangen en hun handen te wassen. 

 Voor het verjaardagsfeestje, werken we met een verjaardagsbubbel. In deze bubbel zitten de 

15 kinderen (+ eventueel extra kinderen), de lesgever en de ouders van de jarige. We vragen 

dan ook aan de ouders die hun zoon of dochter komen afzetten voor het feestje, om aan de 

receptie afscheid te nemen. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij tijdelijk aangepaste 

openingsuren, waardoor wij de ouders van de vriendjes momenteel niet kunnen ontvangen in 

de horeca. 

 Onze lesgever zal tijdens het ontvangst moment een mondmasker dragen. 

VERJAARDAGSFEESTJE: 

 Al het materiaal dat tijdens het feestje gebruikt wordt, is op voorhand ontsmet en zal na elk 

feestje opnieuw ontsmet worden. 

 Tijdens het verjaardagsfeestje zal onze lesgever geen mondmasker dragen, maar hij/zij zal er 

wel steeds op toezien dat er voldoende afstand is tussen hem/haar en de kinderen. 

Bij een circusfeestje is het moeilijker om deze afstand te garanderen, omdat onze lesgever op 

bepaalde momenten de kinderen zal moeten helpen.  

 Kinderen onder de 12 jaar mogen contact hebben met elkaar tijdens het verjaardagsfeestje. 

 Ouders van de jarige zijn toegestaan in de zaal om het feestje te volgen, maar aan hen vragen 

we ook om een veilige afstand te bewaren ten opzichte van de kinderen en de lesgever. 

PAUZE: 

 Taart en drank (cola, water en fruitsap) zal zoals steeds voorzien worden.  

 Tijdens de pauze zal onze lesgever een mondmasker dragen. 

EINDE VAN HET FEESTJE: 

 Vanwege de coronamaatregelen zal tijdelijk het toonmoment op het einde van het 

verjaardagsfeestje helaas niet plaatsvinden. 

 Bij het ophalen van de kinderen vragen we om veiligheidsredenen dat ouders hun kinderen 

opwachten buiten aan de voordeur. 

Met deze maatregelen willen we een veilig, maar vooral LEUK verjaardagsfeestje 

voorzien voor jou. We ontvangen jou en al jouw vriendjes dan ook met veel plezier 

dit weekend in Fitopia! 


