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Hallo allemaal!
Voor u de papieren versie van de nieuwsbrief Maart.
Omdat er nieuwe leden bij gekomen zijn en we niet van iedereen de
mailadressen hebben weer een oproep: Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen dan kunt u dit doorgeven via: pr@vkwgym.nl

Ook maken we gebruik van appgroepen om zo door te kunnen geven als
bijvoorbeeld de lessen op het laatste moment uitvallen of andere dringende
zaken.
Wilt u toegevoegd worden tot de appgroep waar uw kind in gymt/turnt/free
running kunt u ook dit doorgeven via: pr@vkwgym.nl

Clubkamp 17 t/m 19 mei 2019
Het clubkamp komt er aan!
We zijn al druk bezig er een ontzettend leuk, sportief en gezellig weekend van
te maken.
Het kamp is er voor alle leden vanaf gym groep 3/free running groep 1.

Bij deze nieuwsbrief zit een opgave
formulier waar u uw kind(eren) kunt
opgeven voor het kamp.

Spelmiddag peuters en groep 1/2
Omdat de peuters en groep 1 /2 niet meegaan op
clubkamp zijn we bezig om voor hun
een andere leuke activiteit te organiseren.
Zeer binnenkort volgt meer informatie.
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Uitvoering en 90 jarig bestaan VKWGym

In de vorige nieuwsbrief hadden we aangegeven dat de uitvoering in juli plaats
zou vinden.
Omdat  VKW Voetbal dat weekend het 90 jarig bestaan viert met een
clubweekend hebben wij besloten een andere datum te prikken.
De uitvoering van VKW gym gaat plaats vinden op zaterdag 12 oktober.
Omdat we het zo aantrekkelijk mogelijk willen maken voor iedereen kunt u
kiezen tussen twee tijden welke u het beste uitkomt.
De tijd waarvoor de meeste stemmen wordt gegeven wordt de daadwerkelijke
tijd dat de uitvoering gaat plaatsvinden.
U kunt kiezen voor tijd A van 15.00 uur tot ± 18.00 uur of voor tijd B van
18.30 uur tot ± 21.30 uur.
Uw keuze kunt u aangeven op hetzelfde formulier waar u ook kunt aangeven
of u kunt helpen met de uitvoering.

Lang haar in een staart
Nogmaals een vriendelijk doch dringend verzoek van onze trainsters:
Tijdens de gymlessen MOET lang haar in een staart gedragen worden.
Dit ivm veiligheid en goed kunnen vangen van de kinderen.

Brengen en ophalen kinderen
Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden wilt u zo vriendelijk zijn om
in de gang/kleedkamers te wachten?
Het wordt als storend ervaren wanneer ouders tijdens het laatste stuk les
komen kijken in de zaal.
De kinderen zijn dan meestal afgeleid, terwijl de trainsters nog bezig zijn met
de afsluiting van de lessen.
2x per jaar zijn er kijklessen, tijdens deze lessen heeft u alle tijd en
mogelijkheid om te komen kijken.

Daarnaast verzoeken we vaders/opa’s om vanaf groep 5/6 op de gang te
wachten tijdens het omkleden, dit ivm privacy van de gym/turnmeisjes.


