Nieuwbrief nummer 1 seizoen 2017/2018
Het nieuwe seizoen is weer begonnen!
Hebben we er allemaal weer zin in?!
Belangrijke data:
 16 september: Start Grote clubactie
 23/24 september: Startweekend in Ried
 23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie

Kijk les:
Elke laatste les van de maand is er kijk les. U kunt de laatste 15 minuten van de les
komen kijken naar de vorderingen van uw zoon of dochter.
Het is verzoek is om u hieraan te houden!
We hebben gemerkt dat het erg storend is als de ouders eerder de zaal binnen
komen, dit stoort de leiding, maar ook de kinderen.
Staat de deur naar de zaal open? Voel u vrij om binnen te lopen! De kinderen komen
na de les vanzelf de kleedkamer binnen!
Heeft u een vraag en/of opmerking dan kunt u hiermee na de les terecht bij de
leiding.
Let op: In december vervallen de kijklessen!
Grote Clubactie:
Afgelopen zaterdag is de grote clubactie weer van start gegaan.
Iedereen heeft de afgelopen week op de les een brief inclusief het lotenboekje
meegekregen.
De brief en de boekje(s) moeten uiterlijk vrijdag 20 oktober weer worden ingeleverd
bij de leiding. Ook niet ingevulde/verkochte boekjes/loten moeten worden ingeleverd!
Wilt u voordat alles wordt ingeleverd controleren of alles (vooral het rekeningnummer
en de tenaamstelling) juist is ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u dan
teruggaan naar de koper om alsnog de juiste gegevens te verkrijgen. Het is helaas
niet mogelijk om het lot in te voeren zonder de juiste gegevens, zo gaan er dus veel
loten verloren. Dit is erg jammer voor de club, maar ook voor de eigen zakcentjes!
Want ook jij verdient eraan!
Ben jij een goede verkoper? dan kun je nog extra boekjes ophalen bij de leiding.
Verder hebben we een leuke actie: de 3 kinderen die de meeste loten hebben
verkocht krijgen een cadeautje!
Veel succes!

Kamp:
Aanstaande zaterdag (en zondag) is het zover! Het eerste V&K kamp!
Wij hebben er heel veel zin in!
Vergeet niet je opgaveformulier in te vullen & samen met de bijdrage, deze week!, in
te leveren bij de leiding.
Blijf je slapen? Zorg dan voor voldoende warme en droge kleding!
Ga je ‘s avonds weer naar huis? Dan zorgen wij dat jij uitgeput bent

😰

Assistentes gevraagd:
Onze leiding kan altijd hulp gebruiken tijdens de diverse lessen.
Lijkt het je leuk om te assisteren, neem dan contact op met de leiding!
Kleding:
Wil je graag een clubpakje bestellen? Dat kan!
Van de recreatiepakjes zijn er een aantal maten nog op voorraad, de selectiepakjes
moeten besteld worden!
Bestel op tijd, anders krijgt u spijt!
De december maand komt er straks weer aan, voorkom teleurstelling!
Ook de trainingspakken zijn weer te bestellen. Wij kunnen pas een bestelling
plaatsen als er 10 trainingspakken zijn aangevraagd. De levertijd is ongeveer 6
weken.
U kunt bestellen bij Yvette van Dijk via telefoonnummer 06-53274380 of per e-mail
yvetteweb8@yahoo.com
Graag de naam van uw kind, de maat en het telefoonnummer door geven, zo kunt u
op tijd geïnformeerd worden wanneer uw bestelling is binnengekomen.
Voor deelname aan de wedstrijden zijn clubpakjes verplicht!
Wedstrijden
Voor informatie over de wedstrijden voor dit turnseizoen verwijzen wij u naar de
KNGU-site (www.kngu.nl) district Noord.

