conta iners onde rweg

Groot nieuws : er zijn twee 40-vo ets contai ners met mater iaal naar
ons op weg! Half januar i worde n ze op Curaça o verwa cht. Daarn
a
begint het grote werk voor ons: overla den, opslaa n, uitzoe ken en
repare ren. Een deel van de spullen gaan we schen ken aan schole
n.
Die spullen moete n hier en daar gerepa reerd. Wie helpt ons?

tumb lingb aan / spon sorac tie

In de contai ner zit ook een airtum blingb aan. Zo’n baan kun je het
beste omsch rijven als een langwe rpig spring kussen – 15 meter lang
en 3 meter breed. Leuk en leerza am om op te spring en en bijvoor
beeld radsla gen en oversl agen op uit te voeren . Een gegara ndeerd
succes voor jong en oud.
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We willen de aanko mst van de tumbli ngbaa n vieren ! Op 29 januar
i
is iedereen welkom om de tumbli ngbaa n te komen uitpro beren.
Het
feestj e zal tevens het starts ein zijn voor een sponso ractie, om
de
kosten van een turnha l te dragen . Een uitnod iging volgt! Overig ens
zijn we nog steeds op zoek naar een gesch ikte loods of hal.

singl ets

Naar aanleid ing van de turnpa kjes voor meisje s: voor jongen s hebben we nu singlet s te koop, in divers e kleure n met een leuke print
achter op. Voor Nafl 40,- heb je zo’n shirt. Omda t we nu al uitverkocht zijn in een aantal maten is een nieuwe partij onder weg.

Kimb erley oplei ding afgerond

Kimbe rley heeft de opleid ing Assist ent Leidin g afgero nd! Dit is
een
officië le opleid ing, niveau 2, van het minist erie van VWS. Gewel dig!

piete ngym

Al onze kleute rs en peuter s zijn met vlag en wimpe l geslaa g voor
het Pieten gymdi ploma . Het was ook superg ezellig , bedan kt ouders

!

sprin gwed strijd en

Op 17 decem ber hielde n we onze halfjaa rlijkse spring wedst rijden.
Er waren 36 deelne mers, die hun oefen ingen lieten zien op lange
mat, toeste lspring en en minitr ampsp ringen . De sfeer was goed
en
de deelne mers deden werke lijk hun uiterst e best. Ook dit was weer
een geslaa gde activit eit, want het werd een gezell ige ochten d.

=welkom!=
peutergym
Ryan, Joshua en Brit

=sponsors=

Uw logo hier? Neem contac t met ons op!

kleutergym
Noa, Isa, Hidde, Cas en River
turnen meisjes
Erykah en Isis
turnen tieners
Savanna

