Noordeloos, september 2019

Beste allemaal,
De zomervakantie is inmiddels weer voorbij. In september zijn we weer gestart met de lessen bij Gym
Vereniging Noordeloos in 'Het Noorderhuis'. Naast de gymlessen op de vertrouwde tijden op donderdag,
zijn de Streetdance en Fit & Fun les van de maandagavond naar een half uurtje later verplaatst.
Rooster
Dag
Les
Tijd
Leiding
Maandag
Streetdance
19.00 - 20.00 uur
Monique
Maandag
Fit & Fun
20.00 - 21.00 uur
Monique
Donderdag
Gym: Peuters/kleuters/groep 3*
17.15 - 18.15 uur
Nora
Donderdag
Gym: Groep 3* t/m 6
18.15 - 19.15 uur
Nora
Donderdag
Gym: groep 7/8 en ouder
19.15 - 20.15 uur
Nora
Zaterdag
Selectie
09.00 - 10.00 uur
Elina
* De kinderen die dit schooljaar naar groep 3 zijn gegaan, gymmen tot aan de kerstvakantie mee met de
peuters/kleuters. Na de kerstvakantie stromen ze door naar de les voor groep 3/4/5/6.
Vakantie
Wat betreft de vakanties houden wij als gymvereniging de schoolvakanties van de basisschool aan.
Gedurende de gehele maanden juli en augustus wordt er geen gymles gegeven.

Activiteit
Giessenlandentoernooi (voor de Selectie)
Ouder/kind-gym voor de Peuters/Kleuters
Onderlinge wedstrijden (voor alle gymleden)
Appeltjesactie voor en door alle leden
Seizoen afsluiting Peuter/Kleuters + groep 3 t/m 5
Seizoen afsluiting Groep 6 t/m 8 en ouder

Datum
December 2019 (datum volgt nog)
Donderdag 17 oktober 2019
Zaterdag 15 februari 2020
Woensdag 08 april 2020
Donderdag 25 juni 2020
Donderdag 02 juli 2020

Aangezien 5 december op een donderdag valt hebben we er dit jaar voor gekozen géén pietengym te
organiseren, zodat iedereen het gezellig thuis met de familie kan vieren.
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 opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via gymbestuur@hotmail.com
Met sportieve groeten,
Het bestuur van Gym Vereniging Noordeloos

*N.B. Genoemde informatie is onder voorbehoud

