TURNKRING TEN GAERDE … WERFT AAN. Zaterdag 16 en zondag 17 november 2019
WAT TREK IK AAN ? WAT MOET IK MEEBRENGEN?
KLEUTERS K1 ( 2016), K2 ( 2015) en K3 ( 2014) BRANDWEERMANNEN EN -VROUWEN !!!!
- breng zo snel mogelijk een zwarte joggingbroek mee. Wij maken er een brandweermanbroek van. De
broek blijft in de sporthal tot de dag van de show.
- We dragen tijdens de show een zwarte joggingbroek, onze club T-shirt, een rode brandweerhelm en
blote voeten.
- alle kleuters krijgen een brandweerhelm. Die mag je houden na de show. Kom daarom de helm
passen bij de mama van Kobe. We maken voor elk een helm op maat.
- De kleuters krijgen een brandweerslang. Die mogen ze houden na de show. Breng daarom een lege
fles fruitsap Inocent of Tropicana doorzichtig plastiek, 4-hoekig, 1l. Graag uitspoelen, dank u.

LAGER WOENSDAG EN ZATERDAG: BAKKERS
- We dragen een turnshort ( liefst zwart, marine kan ook), een effen Tshirt in een heldere, vrolijke kleur en een schort ( zie model) De kleur
mag je kiezen.
- Op ons hoofd een koksmuts. Wie geen muts vindt, mag er ook eentje
maken met een wit kartonnen band en een stuk wit creppepapier. Laat
weten of we er eentje moeten maken voor jou.
- Blote voeten
- Wie meedoet, krijgt een witte kartonnen taart om thuis te versieren.
Zorg dat de versiering goed blijft plakken en de kleuren vast zijn. We
gaan met de turnen. We delen de taarten uit de laatste les voor de
herfstvakantie. Het is de bedoeling om die nadien elke les mee te
brengen om te oefenen. Je kan een model bekijken in de zaal. Laat
tijdig weten als het niet lukt. We kunnen elkaar helpen.

KEUZEGROEPEN ACRO EN TUMBLING:
- Iedereen:
- Zwarte cape/doek
- Witte t-shirt
- Zwarte legging
- Piraten attributen (ooglapje, bandana, zwaard,...)
- 2 batterijen AAA (waarvan 1 vrij leeg, of alle twee half leeg (totaal +/- 2.5V))
- Evt ponpons (als je dat zelf hebt liggen)
- Spaanse toren:
- Sjaal/doek
- Groep 1:
- Losse rok met bolletje of streepjes/ salopette/ discopakje(enkel als je dat hebt liggen)
- Zwart strikje
- Groep 2:
- T-shirt met dierenprint(afrika) (evt dier zelf)
- Leren vestje/overall (noodoplossing: zwarte t-shirt)
- Cowboy attributen (sjaaltje, cowboyvest)
KEUZEGROEPEN TRAMPOLINE EN FREERUNNING: POLITIE vs. BOEVEN
- Politie:
- witte t-shirt en
- (donker) blauwe short
- Boef:
- zwarte t-shirt en
- zwarte of donkere short

