Beste turnster,
Zaterdag 6 juli a.s. wordt het GV VOGEL clubkampioenschap turnen gehouden!
Dit kampioenschap is een wedstrijd waar iedereen aan mee mag doen. Je turnt tegen meisjes van je
eigen groep en ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Natuurlijk is dit ook dé dag om
iedereen te laten zien wat je allemaal bij GV VOGEL geleerd hebt. Alle vaders, moeders, opa’s,
oma’s, ooms, tantes, broers, zussen, vrienden, vriendinnen en alle andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De clubkampioenschappen vinden plaats in sporthal ‘t Heem.
De entreekosten voor toegang tot Sporthal ’t Heem bedragen € 1,- en kinderen tot 5 jaar zijn gratis.
Welk turnpakje draag je tijdens de wedstrijd? Zie de informatie verderop in deze brief.
Doe je mee? Geef je op door onderstaand strookje in te vullen en voor 6 juni a.s. in te leveren bij je
trainster.
Vul ook in of één van je ouders wil helpen. Als iedereen een uurtje helpt bij de opbouw van de
toestellen en/of het versieren van de zaal op vrijdagavond 5 juni om 19.00 uur. Of tijdens het
clubkampioenschap wil helpen bij de catering, bij de kassa, het maken van foto’s, het afbouwen en
opruimen van de toestellen aan het einde van de wedstrijd dan wordt het een geslaagde dag!
Tot zaterdag 6 juli!
Met sportieve groet,
Trainsters en het bestuur van GV VOGEL,

Naam:______________________________________________________ doet mee op 6 juli 2019.
Turnt op: (graag aankruisen in welke groep uw kind turnt)
0
0
0
0
0
0

Maandag van 16.00-17.00 uur lesgroep 6-9 jaar bij trainster Grace West
Maandag van 17.00-18.00 uur lesgroep 9-12 jaar bij trainster Grace West
Maandag van 18.30-20.00 uur lesgroep Turn+ bij trainster Eva Polman
Woensdag van 16.00-17.00 uur lesgroep 6-9 jaar bij trainster Janine v/d Bosch
Woensdag van 17.00-18.00 uur lesgroep 9-12 jaar bij trainster Janine v/d Bosch
Maandag en/of woensdag van 16.00-18.00 uur Jong Talent groep bij trainster Eva Polman

Mijn vader en/of moeder kunnen wel / niet* meehelpen op deze wedstrijden. Zo ja:
Naam: ____________________________________________ tel.nr __________________________
E-mail:_____________________________________________ graag helpen op vrijdag / zaterdag

Welk turnpakje draagt de Jong Talent groep tijdens de wedstrijd?
De meisjes van de Jong Talent groep die op maandag en woensdag trainen bij Eva
Polman dragen tijdens de wedstrijd hun blauw/zilverkleurige turnpakje.
Met de ouders van de meisjes die op proef zijn in de Jong Talent groep zal Eva overleggen wat er
tijdens de wedstrijd wordt gedragen.

Welk turnpakje dragen de Recreatie groepen en de Turn+ groep tijdens de wedstrijd?
Ben je nog in het bezit van het paarse verenigingspakje, dan mag je deze dragen tijdens de
wedstrijd. Omdat dit pakje helaas niet meer te koop is, hebben we een nieuw verenigingspakje
uitgezocht. Zie onderstaande informatie.

HET NIEUWE VERENIGINGSPAKJE: te bestellen via de webshop van Decathlon

Type Domyos mouwloos turnpakje rood met lovertjes € 14,99:
alleen voor alle meisjes die turnen op maandag van 18.30-20.00 uur in de Turn+ groep bij trainster
Eva Polman (model turnpakje in rood zie bovenstaande afbeelding).

Type Domyos mouwloos turnpakje roze met lovertjes € 14,99:
alleen voor alle meisjes die turnen op de maandag of woensdag van 16.00-17.00 of van 17.00-18.00
uur bij de trainsters Janine v/d Bosch of Grace West (model turnpakje zie bovenstaande afbeelding,
in de roze uitvoering).

EXTRA OPMERKING: er zijn meisjes die op dit moment al in het bezit zijn van dit model turnpakje
maar dan in de kleurstelling zwart/turquoise met lovertjes of in de kleurstelling zwart met lovertjes.
Deze meisjes mogen het turnpakje tijdens het a.s. clubkampioenschap ook dragen, net zoals de
meisjes die het paarse verenigingspakje mogen dragen.

