START 2 GYM
Samenstelling leiding:
Woensdag 1:

13u45 - 14u45

groep A1

1ste kleuter

groep A2

2de kleuter

			
			
			
Woensdag 2: 15u00 - 16u00
groep B2

2de kleuter

groep B3

3de kleuter

			
			
Zaterdag 1:
9u30-10u30
groep C2

2de kleuter

groep C3

3de kleuter

Zaterdag 2:

10u45-11u45

groep D1

1ste kleuter

groep D2

2de kleuter

			

			
			

Bossu Wendy
Pauwaert Blanca
Degrave Monique
Vanderwal Chantal
Boeyden Kristel
Riket Annik
Schuysmans Rita
Boeyden Kristel
Bossu Wendy
Willems Mercedes
Boeyden Kristel
Geselle Doreen
Pauwaert Blanca
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EVENEMENTEN:
Op zaterdag 1 december of woensdag 5 december
afname Pietendiploma voor alle kleuters tijdens de gewone
lesuren. (keuze maken tussen 2 data)
TURNGALA
zaterdag 18 mei

(bijkomende repetities en verdere richtlijnen worden later meegedeeld)

Gelieve deze datum alvast te noteren in uw agenda zodat uw
kleuter zeker kan meedoen; het is voor hen een unieke en leerrijke
ervaring om al op te treden voor een groot publiek.

KLEUTERBREVETTEN
op woensdag 19 juni of zaterdag 22 juni kunnen alle
kleuters een brevet behalen met bijhorende medaille.
(keuze maken tussen 2 data)

UURROOSTER turnjaar 2018-2019:
	
  

Tijdens de schoolvakanties is er geen kleuterturnen:
- herfstvakantie :
woensdag 31 oktober
zaterdag 3 november
- kerstvakantie:
zaterdag 22 december
woensdag 26 december
zaterdag 29 december
woensdag 2 januari
zaterdag 5 januari

KLEDIJ:
•
•
•
•
•

short, legging of lange
trainingsbroek
T-shirt
witte turnpantoffels of blote
voetjes (geen basketschoenen)
lang haar in een staartje
geen sierraden aandoen

- krokusvakantie:
woensdag 6 maart			
zaterdag 9 maart
- 		
- paasvakantie:
woensdag 10 april
zaterdag 13 april
woensdag 17 april
zaterdag 20 april

- extra: geen les
wo. 7 november (MOEV - scholensport)
wo 1 mei
za. 18 mei turngala)
wo 29 mei (OLH-weekend)
za. 1 juni (OLH-weekend)
za. 8 juni (Pinksterweekend)
wo. 26 juni
za. 29 juni

	
  

http://www.otvnoordzee.be
info@otvnoordzee.be

tel. 059/50.28.69
adres: Kaïrostraat 93 (sportcentrum)
8400 OOSTENDE

‘Like us’ on
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