Kinder Groepslessen
Extra Voorwaarden en Regels
Aanwezigheid van de leerkrachten
•Ten alle tijden moet er minstens een leerkracht aanwezig zijn. Als de verantwoordelijke leerkracht
moeten afwezig zal zijn, voor welke reden dan ook, zal hij/zij regelen dat een andere leerkracht zijn/haar
plaats in neemt.
Kleding
•Zorg ervoor dat de kinderen soepel zittende kleding aandoen, waarin zij makkelijk kunnen bewegen (bv.
Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met antislipzool aan te raden.
•Yogamatten/Yogadots zijn aanwezig.
•Tijdens de lessen moeten mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur af.
Mededelingen
•Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt de school/BSO/KDV contactpersoon hierover
informatie per email.
Ongevallen en aansprakelijkheid
•Let's do Yoga Apeldoorn is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
•De school/BSO/KDV leerkrachten zijn verantwoordelijk om te communiceren naar Let's do Yoga
Apeldoorn als een kind lichamelijke en/of geestelijke klachten/bijzonderheden zou hebben, medicijnen
gebruikt en/of andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de kinderlessen.
•Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of het beoefenen
van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
•Let's do Yoga Apeldoorn stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van
eigendommen van kinderen en leerkrachten voor, tijdens of na de les.
•Let's do Yoga Apeldoorn stelt de school/BSO/KDV aansprakelijk voor eventuele schade die door een of
meer kinderen wordt aangericht aan de ruimte en/of inventaris van Let's do Yoga Apeldoorn.
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Kids Group Lessons
Extra Conditions and Rules
Presence of teachers
• At all times there must be at least one teacher present. If the responsible teacher must be absent, for
whatever reason, he/she will arrange that another teacher takes his/her place.
Clothing
•Make sure the children wear loose comfortable clothing, in which they can move easily (for example
sweatpants and a T-shirt). In winter we advise to wear socks with non-slip soles.
• Yoga mats/Yoga Dots are available.
• During the lessons mouth and pockets must be empty, jewelry preferably off.
Announcements
• If there is any important information to be shared, the school/BSO/KDV contact person will receive this
information by email.
Accidents and liability
• Let's do Yoga Apeldoorn is not liable for injuries.
• The school/BSO/KDV teachers are responsible for communicating to Let's do Yoga Apeldoorn if a child
has physical and/or mental complaints/particularities, is using medicines and/or other circumstances that
may be relevant to the kids lessons.
• In (severe) physical symptoms it is advisable to consult the doctor if practicing kidsyoga is possible.
• Let's do Yoga Apeldoorn is not liable for the loss or damage of property of children and teachers before,
during or after class.
• Let's do Yoga Apeldoorn will hold the school/BSO/KDV liable for any damage caused by one or more
children to the room and/or inventory property of Let's do Yoga Apeldoorn.
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