
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017:  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal 

belangrijke gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

BONDSCONTRIBUTIE:  
Helaas zijn er nog steeds een aantal leden die de bondscontributie niet betaald hebben. 

Dit moest betaald worden voor 1 februari 2017. Wij verzoeken iedereen die nog niet 

betaald heeft dit zo spoedig mogelijk over te maken naar rekeningnummer 

NL78SNSB0815235739 De bondscontributie is voor leden t/m 15 jaar € 15,00 en voor 

leden van 16 jaar en ouder € 19,00 per jaar. Wilt u bij betalingen a.u.b. de achternaam 

van uw kind vermelden. Vooral bij betalingen door ouders die een andere achternaam 

hebben dan hun kind, is het moeilijk te achterhalen voor de penningmeester.  Alvast 

hartelijk dank hiervoor. 

 

SPRINGDAG: 
Op 21 oktober jl. zijn er ca. 75 leden + leiding naar de springdag in Sommelsdijk 

geweest. De kinderen werden met bussen opgehaald bij ’t Carillon en bij aankomst 

werden de kinderen de hele dag bezig gehouden met bijvoorbeeld springen op een 

airtrack, springen op een grote trampoline, trapeze zwaaien, zwemmen, klimmen, 

tokkelen, bowlen en handboogschieten. Tussendoor kregen de kinderen patat met een 

snack. De kinderen en de leiding kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 

 

KLEURENTURNEN: 
Vanaf september 2017 werken wij bij de recreatie meisjes vanaf 6 jaar met het nieuwe 

systeem Kleuren Turnen. Kleuren Turnen kenmerkt zich door: 

-Oefeningen vanaf de basis 
-Veel variatie & differentiatiemogelijkheden door een diversiteit aan beweegstapjes 

-Het bieden van inzicht in de ontwikkeling van kinderen 

Hiervoor hebben ze een doelenboekje gekregen, waarbij ze bepaalde oefeningen kunnen 

oefenen. Het doelenboekje paars is het 'start' boekje. Als ze met dit doelenboekje klaar 

zijn kunnen de kinderen steeds met een volgend doelenboekje (in een andere kleur en 

andere/moeilijkere oefeningen) verder. Daarnaast zullen er ook momenten zijn voor 

Diploma Turnen. Bij deze toetsingsmomenten tonen de kinderen hun ontwikkeling. De 

eerste keer dat we Diploma Turnen gaan doen is zaterdag 20 januari! 

 

 



AGENDA: 
Kleuren turnen:  zaterdag 20 januari 2018    

Onderlinge wedstrijden: zaterdag 21 april 2018 

Dansuitvoering:  zaterdag 7 juli 2018 

 

VAKANTIEROOSTER SEIZOEN 2017 – 2018: 
Herfstvakantie:   maandag 16-10-2017 t/m  zaterdag 21-10-2017 

Kerstvakantie:  maandag 25-12-2017 t/m zaterdag 06-01-2018 

Voorjaarsvakantie:   maandag 26-02-2018 t/m zaterdag 03-03-2018 

Paasvakantie:    vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018 

Meivakantie:    vrijdag 27-04-2018 t/m zaterdag 12-05-2018 

Pinksteren:    maandag 21-5-2018 

Zomervakantie:   maandag 09-07-2018 t/m vrijdag 31-08-2018 
 


