NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020:
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van wat momenteel speelt binnen
onze vereniging.

TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE:
We kijken als bestuur en leiding terug op een bewogen seizoen. Vooral het laatste gedeelte van het
seizoen was een hectische tijd met veel onzekerheden. We hebben alles stop moeten zetten vanaf
half maart. Gelukkig kon er vanaf begin mei weer gestart worden met buiten sporten voor de meeste
groepen. Vanaf 1 juni mochten ook de leden vanaf 18 jaar weer sporten. Vanaf 1 juli werd er ook
weer binnen gegymd en gedanst. Wij willen iedereen bedanken die ons een hart onder de riem heeft
gestoken en ons op welke wijze dan ook heeft geholpen. We ontvingen veel positieve berichten en
daar waren wij erg blij mee!

START SEIZOEN:
Het seizoen 2020/2021 gaat weer beginnen. Via de leiding krijgen jullie te horen wanneer er weer
gestart wordt met de lessen. Zowel in het Carillon als in de Klipper moeten we de richtlijnen blijven
volgen van het RIVM m.b.t. Covid-19. Deze richtlijnen zijn hetzelfde als de laatste weken van het
afgelopen seizoen toen we weer binnen mochten gaan sporten.

SPRINGDAGEN:
Helaas hebben wij moeten besluiten om ons dit jaar niet in te schrijven voor de jaarlijkse
springdagen. Wij hopen dat we in 2021 wel weer mee kunnen doen!

AGENDA/VAKANTIES:
herfstvakantie;
kerstvakantie;
voorjaarsvakantie;
goede vrijdag;
2e paasdag;
Koningsdag;
meivakantie;
Hemelvaartsdag;
2e pinksterdag;
Zomervakantie;
75 jaar bestaan vereniging;

18 tot en met 25 oktober 2020
19 december 2020 tot en met 3 januari 2021
21 februari tot en met 28 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
2 tot en met 9 mei 2021
donderdag 13 mei 2021
maandag 24 mei 2021
18 juli tot en met 29 augustus 2021
1 oktober 2021

