Familiedag zaterdag 25 juni 2022
Beste clubleden en familie,

Op zaterdag 25 juni 2022 sluiten wij ons 45ste turnjaar feestelijk af. We organiseren een kijkmoment in de zaal.
De ouders mogen op de tribunes naar de kinderen kijken. Het hele gebeuren is gratis.
Vooraf inschrijven via het strookje onderaan is verplicht. Wij moeten de brevetten en medailles kunnen organiseren.
De kinderen krijgen een medaille en een diploma of brevet. Een diploma wordt gegeven voor een wedstrijd. Een brevet
is de weergave van de oefeningen uit de lessen. De kleuters en peuters krijgen bovendien een speelgoedje.
Wij organiseren deze dag op een veilige manier. Wij vragen u vriendelijk de uren zorgvuldig na te leven. De
bestuursleden en monitoren zullen u daar graag bij helpen. Iedereen wacht buiten tot iemand jullie binnenlaat. We
verlaten de zaal via de achterdeur.
Kinderen van LW 1-2-3 die zaterdag niet kunnen komen, mogen hun brevet op woensdag 22 juni ’22 ophalen tijdens de
les. Woensdag 4-5-6 kunnen op aanvraag ook meedoen met de brevettenactie. Uitdelen van de boekjes gebeurt voor
hen op 22/6/2022 tijdens de laatste turnles.
We houden ons aan een strak uurrooster. De uren lopen niet zoals de wekelijkse lessen.
* Deze groepen krijgen aparte info van de monitoren i.v.m. de wedstrijd van hun groep.
Groep
Aanwezigheid
Toeschouwers
Start kijkmoment.
Kijk ook op je
kinderen
mogen binnen.
Iedereen blijft zitten.
turnkaart!
Buiten wachten!
Keuze Trampoline *
11u00
11u10
11u20
Keuze Acro *
Keuze Freerunning *
12u00
12u10
12u20
Keuze Tumbling *
Lagere 1-2-3
13u00
13u10
13u20
LZ en LW ( ook voor
woensdag groepen)
Kleuters K2
14u30
14u40
14u50
Paars, rood, geel
Kleuters K1
15u30
15u40
15u50
Groen, blauw, roze
Kleuters K3
16u30
16u40
16u50
Oranje kaart
Peuters KO
17u30
Witte kaart
1 ouder turnt met de peuter zoals elke week

Einde
De zaal verlaten via
de achterdeur.
12u00
13u00
14u20
15u30
16u30
17u30
18u15
Na de opruim"
%
$
#

Groetjes,
Het bestuur en de monitoren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:

Familiedag 25 juni 2022

Groep:
O ik doe WEL mee met de familiedag.

Handtekening,

O ik doe NIET mee met de familiedag.
O ik zit bij Lager Woensdag en kom woensdag 22/6/2022 mijn brevet ophalen.
!! afgeven aan de monitor of meegeven met de turnkaart ten laatste 18 juni. Gelieve niet via mail in te schrijven.

