
 
 

 

Zaterdag 19 maart 2016 zijn er weer Onderlinge Wedstrijden voor de kinderen vanaf 6 jaar.  

Deze wedstrijd zal plaatsvinden in de gymzaal bij ‘Het Carillon’.  

Bij deze Onderlinge Wedstrijden doen: 

De meisjes oefeningen op: sprong, brug, balk en mat. 

De jongens oefeningen op: sprong, rek, ringen en mat. 

Iedereen zal deze oefeningen op zijn/haar eigen niveau doen. Tijdens de lessen zullen wij kijken 

welke oefeningen het beste voor uw zoon/dochter zijn. 

Na afloop van de onderlinge wedstrijden zullen er voor de winnaars medailles worden uitgereikt. 

Verder is er voor iedereen ook een diploma.  

Om meer leden de kans te geven om deel te nemen aan de Onderlinge Wedstrijden is er dit keer 

geen inschrijfgeld, de leden kunnen dus gratis deelnemen. 

U kunt uw zoon/dochter inschrijven via onderstaand strookje. Dit strookje kan tot en met 3 

februari 2016 worden ingeleverd bij de leiding. 

Wij gaan er uiteraard vanuit dat iedereen meedoet!! 

  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke punten voor de Onderlinge Wedstrijd : 

- Het is verplicht dat uw dochter een verenigingspakje aan heeft. Indien uw dochter 

nog geen pakje heeft, kunt u een gympakje bestellen bij Esther Slagboom (0184-

684323), Middelweg 26. 

- Ze moeten witte gymschoentjes aan, eventueel met witte sokken of ze kunnen op 

blote voeten. 

- Daarnaast moet lang haar in een  staart of een vlecht. 

- Jongens moeten een blauw broekje aan met een wit T-shirt zonder opdruk en witte 

sokken/witte  gymschoenen of blote voeten.

Als de kleding niet in orde is, kan uw kind niet deelnemen aan de Onderlinge Wedstrijden.

 

Wanneer het juiste wedstrijdschema is gemaakt, ontvangt uw kind hier een briefje over. 

Uiteraard bent u als ouder van harte welkom om te komen kijken naar uw zoon/dochter. 

 

 

DEELNAME FORMULIER VOOR DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 19 MAART 2016 

NAAM : …………………………………………………………………………………………JONGEN/MEISJE 

NAAM LEIDING: ……………………………………………………………………………………………………………… 

LEEFTIJD : ………………………………………………………………………………………………………………………... 


