Sinterklaas op bezoek bij Voorwaarts
Zaterdag 24 november 2018
Zoals elk jaar brengt Sinterklaas met een paar van zijn gym Pieten een bezoek
aan Voorwaarts.
Wat gaan we doen? Natuurlijk ons uiterste best doen met Sinterklaasliedjes
zingen, kijken naar de knappe en soms gekke kunsten van de Pieten en zelf ook
onze gymkunsten laten zien.
Goed om te weten:
- Inschrijven is niet nodig.
- De bezoeken vinden plaats in gymzaal 2 op de Kempen Campus (gebouw
turnhal)

( Ter info: de verdeling van groepen lijkt niet evenredig, maar de ervaring leert
dat de 1e ronde altijd een druk bezochte ronde is.)

Ronde 1
Zaal open: 9:10 uur
Aanvang: 9:20 uur
Einde: 10:25 uur
 Kleutergym Bianca/ Laure
 Turnen 6/9jaar Bianca/ Laure
 Ouder/kindgym Karin
 Kleutergym Karin
 Turnen 6/9 jaar Karin
 Turnen 6/9 jaar Koen
 Turnen 6/9 jaar Michel

- Deze ochtend is alleen voor leden van Voorwaarts t/m 9 jaar.
- Ouders zijn ook welkom. ( Broertjes en zusjes helaas niet i.v.m. attentie.)

Ronde 2
Zaal open: 10:30 uur
Aanvang 10:40
Einde: 11: 45 uur
 Kleutergym Elly/ Carlijn
 Ouder-kindgym Ingrid/ Marijke
 Ouder-kindgym Marloes
 Acro recreatie + wedstrijd
Kevin
 Turnen 6/9 jaar Martine
 Turnen 6/9 jaar Ellen
 Turnen 6/9 jaar Kristie/ Rianne
 Jongens turnen 6/10 Ivar
 Jongens turnen 6/10 Abby
 Wedstrijd jongens en meisjes

- Gymschoenen zijn verplicht!
- Kijk in onderstaand schema hoe laat jij aan de beurt bent. Zorg dat je op tijd
aanwezig bent!

We vinden het leuk als jullie de kleurplaat mooi inkleuren en deze ochtend
meenemen, dan versieren we de zaal hiermee!

- Een fotograaf namens Voorwaarts, maakt foto’s van dit evenement.
Deze foto’s worden op facebook en onze website (www.gvvoorwaarts.nl)
geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u in de kantine een
rood bandje halen en bij uw kind omdoen, zo weten we welke kinderen er niet
op de foto mogen.

Tot dan! Kleutercommissie Voorwaarts

- De kinderen en ouders van ronde 2 wachten in de kleedlokalen totdat de
vorige ronde klaar is en de kinderen en ouders de gymzaal hebben verlaten.

