Nieuwsbrief – augustus 2021
Gymnastiekvereniging ‘t Peeske Beek
Activiteitenplanning
o.v.v. RIVM-richtlijnen

Vriendje/vriendinnetje
lessen
20 t/m 25 september
Kijklessen
9 t/m 15 oktober
Herfstvakantie
18 t/m 23 oktober

We gaan weer starten!!!

Springdisco
29 oktober
-----------------------------------

SEIZOEN 2021-2022
Vanaf maandag 30 augustus starten onze trainingen weer!
Alle lesuren zullen volgens het nieuwe rooster plaatsvinden.

Wist je dat…
We op zoek zijn naar
nieuwe leiding!

We blijven ons wel houden aan de geldende maatregelen vanwege corona.
- Bij klachten blijf je thuis.
- Bij binnenkomst desinfecteren we de handen.
Allemaal heel veel plezier gewenst!

Je bij ons ook
(maatschappelijke) stage
kunt lopen?
Babette en Silke gaan
starten met de
assistentencursus!

Grote Clubactie!
Na het grote succes van vorig jaar, doen wij ook dit jaar mee met de grote clubactie!

De vloer van de sporthal
in de vakantie opnieuw
geverfd is!
Sportpark ’t Peeske steeds
mooier wordt!!

De grote clubactie is een organisatie waarbij je loten verkoopt en prijzen kunt winnen.
Van elk lot wat verkocht wordt gaat er 80% naar de clubkas.
Het verkopen van de loten kan via een QR-code of via het lotenboekje.
Leden hoeven op deze manier ook nooit met geld over straat!
Als bedrijf kun je ook een SUPERLOT kopen. Hiermee koop je ineens 50 loten voor €150,Leuk voor het personeel of voor jezelf, extra kans op grote prijzen!
Meer informatie zal binnenkort via de leiding van je groep komen!
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Lesrooster Gymnastiekvereniging ’t Peeske Beek 2021-2022
Maandag
09.00 – 10.00

Dames Recreatief

Henk

Dinsdag
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

Selectie 1
Selectie 2

Gabrielle & Larissa
Gabriëlle & Larissa

Keepfit Dames
Ouder & Kindgym
Selectie 1
Selectie 2

Larissa
Larissa
Gabrielle & Larissa
Gabriëlle & Larissa

Donderdag
08.45 – 09.45
09.45 – 10.45
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

Vrijdag
08.45 – 09.45
09.45 – 10.45
18.00 – 19.00

Ouder & Kindgym
Ouder & Kindgym
Spring, Sport en Spel – vanaf groep 3

Larissa
Larissa
Rick

Zaterdag
09.45 – 10.45
09.45 – 10.45
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.15 – 14.15

Peuters en kleuters - vanaf 3,5 jaar
Meisjes groep 3 + 4 basisschool
Meisjes groep 5 basisschool
Meisjes groep 6 + 7 basisschool
Meisjes/dames groep 8 & voortgezet onderwijs
Jongens turnen v.a. groep 3

Inge/Gijs
Miranda
Inge/Gijs
Miranda
Miranda
Inge/Gijs

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd.
Wijzigingen voorbehouden.
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