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Beste turn(st)er,
Geachte ouder(s)
Het jaar 2017 zit er bijna op! Wij hopen dat uw zoon/dochter
tot nu toe een fantastisch turnjaar mocht beleven! Wij kijken
alvast uit naar 2018 met nog meer leuke evenementen!
Graag brengen wij u op de hoogte van onze evenementen
in december en van de komende evenementen dit jaar!
Veel leesplezier!

Onze beste wensen

Ik heb een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2018!

Geplande
evenementen
24-03-2017
Showavond

Belangrijke
mededeling (privacy)
De wetten op de privacy
zullen veranderen vanaf 1
januari 2018. Vanaf nu is elke
ouder verplicht aan te
geven of er foto’s mogen
gemaakt worden hun kind.
Dit gaan we doen door
lijsten die in de turnzaal
liggen. Wij vragen elke
ouder de eerste les van het
nieuwe jaar zich te melden
bij de trainer/trainster. U kan
dan een blad invullen,
waarop u kan aangeven of
er foto’s gemaakt mogen
worden of niet.

Trainers, trainsters en
bestuursleden
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Groep van de maand
Deze maand worden de kleuters 1 en 2 in de kijker gezet. Onze jongste kleuters, geboren in 2014,
zijn als eerste aan de beurt op woensdag. Deze kids zijn wekelijks voltallig aanwezig. Op een
speelse manier leren we hen de groot motorische vaardigheden onder de knie te krijgen. Met
een knipoog naar de gymnastieksport.
Kleuters 2 is de grootste kleutergroep. Deze groep bestaat uit veel vriendengroepjes van op
school. Met hen gaan we weer een stapje verder in het aanleren van de motoriek. Beide
groepen krijgen de eerste beginselen van het toestelturnen. Zo leren we op de verschillende
hoogtes van de balk voor- en achteruit stappen. De meeste kunnen op de hoge balk zonder de
hulp van de juffen. De leukste toestellen zijn voor hun de trampoline en de ringen.

Bekijk het fotoalbum van via onderstaande link.
Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/eyyrPBOiaG2OKOeJ2
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Wedstrijd (I-ploeg)
Op zaterdag 9 december vond de eerste wedstrijd van onze competitieploeg plaats. De
meisjes van de I-ploeg, hadden wedstrijd in Jabbeke. Bente, Morena en Yara schitterden in
hun nieuwe wedstrijdpakjes. Op de sprong, brug, balk en grond moesten zij hun opgelegde
oefeningen tonen aan de juryleden. Na afloop van de wedstrijd behaalde Morena zilver en
Bente en Yara een brons. Proficiat meisjes met dit mooie resultaat!
De volgende wedstrijd is al bijna daar, want op 13 januari hebben de meisjes van de I-ploeg
hun tweede wedstrijd. Dan nemen ook de kleinste meisjes deel aan de wedstrijd. Voor deze
meisjes is het hun allereerste wedstrijd die ze gaan turnen. Spannend …
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