
Van harte welkom in onze lessen!  

Er mag weer in de yogazaal lesgeven worden in groepsverband. Dit doen we 

op een veilige manier zodat iedereen zich welkom kan voelen. Neem bij vragen 

contact op met de betreffende docent svp.  

Protocol COVID-19 – afspraken januari ’22 - zodat we met zijn allen binnen 

yoga kunnen volgen:  

• Veiligheid en acceptatie van eenieder staat voorop zodat iedereen zich 

welkom en veilig voelt. 

• We werken met vaste groepen dus laat de docent weten als je op een 

ander tijdstip/dag naar les wil komen. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand, draag een (medisch) mondkapje bij 

binnenkomst en bij het verplaatsen; op de mat mag het mondkapje af.  

• We volgen de RIVM basisregels.  

• Voor toegang tot de les of workshop is helaas een corona -

toegangsbewijs of QR-code nodig (een bewijs van vaccinatie, herstel van 

covid of een negatief testbewijs). 

• Bij ziekte blijf svp thuis. Dat betekent: kom niet naar de les als je 

verkouden bent of een huisgenoot hebt die ziek is. Neem bij twijfel even 

contact met je docent op. 

• Ben met max 2 personen in het halletje. 

• We houden alles extra schoon en hygiënisch. 

• We zorgen voor voldoende ventilatie tijdens de lessen en luchten tussen 

de lessen goed door.  

• Neem bij voorkeur jouw eigen lesmateriaal mee zoals bv jouw mat, 

zitkussen, deken etc.  

• Kom bij voorkeur al in yogakleding naar je les zodat het halletje niet te 

vol raakt. 

• Het thee-momentje na de les moet helaas nog even wachten. 

• Vergeet je mooie glimlach niet en geniet volop van je les. We verheugen 

ons op jouw komst! 

“Voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen, bevindt zich een open plek: daar 

ontmoet ik je graag.”  Rumi.  

Laat deze plek vooral ook je yogales zijn en Yogabindu ~ stand 15 januari 2022 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

