Noordeloos, augustus 2016
Beste allemaal,
De zomervakantie is inmiddels weer voorbij. In september starten we weer met de lessen bij Gym
Vereniging Noordeloos.
We zijn blij dat we naast de gymlessen voor de jeugd op de vertrouwde tijden op donderdag, ook op
woensdagavond een leuk sportuur kunnen bieden: Fit & Fun. Een gevarieerde les voor iedereen die
op zijn eigen niveau lekker wil bewegen op muziek. Tijdens deze les staan dans, conditie, kracht,
lenigheid en natuurlijk gezelligheid centraal. Monique de Groot uit Noordeloos zal dit verzorgen.
Donderdag 1 september starten we weer. De eerste les Fit & Fun is op woensdag 7 september 2016.
Rooster, vakanties & activiteiten
Dag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Les
Fit & Fun
Gym: Mini's (peuters/kleuters/groep 3)
Gym: Junior 1 (groep 4 - 5)
Gym: Junior 2 (groep 6 - 8)

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

Geen gym
20 oktober 2016
29 december 2016 / 5 januari 2017
2 maart 2017
27 april 2017 / 4 mei 2017
25 mei 2017
juli & augustus 2017

Activiteit
Grote Gymfeest
Giessenlandentoernooi *
Onderlinge wedstrijden
Pietenfeest

Tijd
19.30 - 20.30 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur
19.15 - 20.15 uur

Leiding
Monique
Nora
Nora
Nora

Geen Fit & Fun
28 december 2016 / 4 januari 2017

Juli & augustus 2017

Datum
Vr. 21 oktober 2016
Za. 12 november 2016
Za. 26 november 2016
Do. 1 december 2016

Wij hopen alle leden in het nieuwe seizoen weer te zien! Naast de lessen staan ook het Grote
Gymfeest, het Giessenlandentoernooi, de Onderlinge Wedstrijden en het pietenfeest op het
programma. Het belooft een gezellig en sportief gymseizoen te worden.
Ken je iemand die het ook leuk vindt om te sporten? Nodig die persoon dan gerust uit om een keer te
komen kijken en/of mee te doen. Nieuwe leden zijn van harte welkom voor 2 gratis proeflessen!
Zijn er vragen of heb je suggesties?
Neem dan gerust contact met ons op via gymbestuur@hotmail.com of tel. 0183-582399.
Iedereen graag tot ziens op donderdag 1 of woensdag 7 september 2016!
Met sportieve groeten,
Het bestuur van Gym Vereniging Noordeloos

(N.B. Genoemde informatie is onder voorbehoud)
*deelname vanuit GVN zal in de les worden afgestemd

