NIEUWSBRIEF
Inschrijvingen
prijsuitreiking

Beste ouders, turners en turnsters,
Tot 22 juni blijven de lessen doorgaan, behalve
Op woensdag geen les: 10 en 17 april, 1 mei
Op zaterdag geen les: 13 en 20 april, 11 en 25 mei, 1 en 8 juni
(omwille van andere activiteiten in de zaal).
Laatste turnles zaterdag 22 juni ‘ 19

Ook dit jaar belonen we onze turnsters en turners die goed werkten dit jaar.
De kleuters en de peuters krijgen een medaille, een kleurtekening en een speelgoedje.
De kinderen van de lagere school, die hun testjes hebben afgewerkt, krijgen een medaille en een brevetboekje.
De kinderen van de keuze-activiteiten krijgen een medaille.
13.00-14.30: clubwedstrijd voor tumbling, trampoline, acro en freerunning met prijsuitreiking !! VOORAF INSCHRIJVEN
14.15-15.00: reis rond de wereld voor groepen 1-2-3
15.00: uitreiking brevetten voor de kinderen lagere school. !! VOORAF INSCHRIJVEN
De boekjes zijn gratis en moeten bewaard worden. Volgend jaar worden ze opnieuw ingevuld. Wie ze kwijt raakt, moet een
nieuwe kopen.( €5 ) Breng uw boekje vanaf nu binnen bij de monitor.
15.30: reis rond de wereld voor de kleuters (groen, blauw, roze, geel, rood, paars) met aansluitend het uitdelen van
medailles en brevetten. Dit kan mogelijk uitlopen tot 17.00.
17.00: reis rond de wereld voor de oranje kleuters en peuters met aansluitend het uitdelen van medailles en brevetten.
Vermoedelijk einde rond 18.00.
VOORAF INSCHRIJVEN VOOR IEDEREEN ! Vul het strookje in of schrijf je naam op het blad bij Marianne.
Voor de ouders rollen we de tribunes uit.

Sportkamp / turnkamp Inschrijven voor het sportkamp ( 5-9 aug. ’19 ) en turnkamp ( 19-23 aug. ’19 ) kan tot eind

juni tijdens de lessen. Er zijn aparte groepen voor TTM, trampoline, tumbling en acro.
Nieuwe broertjes en zusjes van onze leden kunnen zich zaterdag 22 juni inschrijven voor volgend schooljaar. We
vragen wel cash te betalen. Nieuwe vriendjes mogen nu nog niet inschrijven.
Herinschrijving voor leden: Wie dit jaar lid was, kan inschrijven via storting van 1 juli tot 20 aug.’19. Wie zich
inschrijft, verklaart zich akkoord met het clubreglement ( te vinden op www.turnkringtengaerde.be) Na 20 aug. ben je de
voorrang kwijt en moet je je online aanmelden. De brochure ‘19-‘20 met de nodige info wordt elektronisch verstuurd. Wie
geen mail krijgt in juli, kan een berichtje sturen naar info.turnkringtengaerde.be. Controleer daarom je mailadres bij
Marianne.
Nieuwe leden melden zich online aan op zaterdag 24 aug. ’19. De wachtlijsten van dit schooljaar vervallen eind juni.
Wie op de wachtlijst staat moet opnieuw aanmelden. Meer info op www.turnkringtengaerde.be Men zegge het verder ! ! !
Het bestuur en de monitoren,

"
Naam:
groep/ kleur:
O ik doe mee op zaterdag 22 juni ’19
O ik kom niet
handtekening,

( afgeven te laatste 15 juni ’19)

