Nieuwsbrief
Gymna Landegem

Turn- en danskamp
Van 22 tot 26 augustus organiseren we ons jaarlijks sportkamp, telkens van 9u tot 16u.
Iedereen geboren in 2006 of vroeger kan deelnemen.
De prijs bedraagt € 70 (€ 65 voor het 2de kind, € 60 voor het 3de,…). Niet leden zijn ook
welkom, maar betalen € 10 euro extra voor de verzekering.
Inschrijven kan tot 15 juli door een seintje te geven aan Sabina of op
gymnalandegem@skynet.be
De inschrijving is definitief als er betaald is op rekening BE47 8636 6484 4480 met
vermelding van de naam van uw kind(eren).

Seizoen 2011-2012
Reeds enkele seizoenen werken we, noodgedwongen, met een ledenstop.
We willen immers blijven werken met groepjes van max. 10 voor turnen en max. 25 voor
dans zodat we voldoende kwaliteit en veiligheid kunnen bieden. Uiteraard geven we voorrang
aan de huidige leden en hun broertjes en zusjes. Zijn er nog groepen niet volzet, dan kunnen
nieuwe kinderen aansluiten.
Daarom vragen we om bijgevoegd strookje ingevuld terug te bezorgen voor 15 augustus. Dit
kan via mail (gymnalandegem@skynet.be) of door af te geven aan de lesgever in de zaal of
door op te sturen naar: Gymna Landegem, Grote Heirenthoek 33, 9850 Landegem
Twijfelt uw zoon/dochter nog, vul het strookje toch in voor alle zekerheid.
Kent u iemand die ook wil aansluiten, dan kan deze zich nu reeds op de wachtlijst inschrijven.
Vanaf 15/8 kunnen we dan zekerheid geven.
Iedereen ontvangt na 15/8 alle nodige formulieren om definitief in te schrijven.
Voor alle duidelijkheid nog eens ons uurrooster.
Turnen en trampoline
Kleuters (3 tot 5 jaar)
woensdag van 16u tot 17u
ste
de
Meisjes en jongens (1 t/m 4 leerjaar)
woensdag van 17u tot 18u30
Meisjes en jongens (vanaf 5de leerjaar)
woensdag van 18u30 tot 20u
Air-track en conditiegym voor meisjes en jongens
(geboren in 1998 of vroeger)
vrijdag van 17u30 tot 19u
Recrea-trampoline: enkel in combinatie met een andere groep
(vanaf het 2de leerjaar)
zaterdag van 14u30 tot 16u
Dans
3de & 4de leerjaar
5de & 6de leerjaar
1ste & 2de leerjaar
1ste middelbaar en ouder

maandag van 18u tot 19u
maandag van 19u tot 20u
donderdag van 18u tot 19u
donderdag van 19u tot 20u

Voornaam
Competitiegroep

Dans 1ste middelbaar en ouder

Dans 5de – 6de leerjaar

Dans 3de – 4de leerjaar

Dans 1ste – 2de leerjaar

Air-track vanaf 2de mb

Recreatrampoline (vanaf 2de leerjaar)

Turnen vanaf 5de leerjaar

Turnen 1ste – 4de leerjaar

Kleuters

Nieuw lid

Reeds lid

Geboortejaar

Competitiegroepen (door ons geselecteerd)
woensdag van 16u tot 20u
vrijdag van 17u30 tot 19u
zaterdag van 14u30 tot 16u (-12 jaar) of 16u tot 18u (+ 12 jaar)

Familienaam:
Adres:

