SV

veendam
gymnastiek

NIEUWSBRIEF

Jaargang 2011 nr 22

Secretariaat M onique Tieben, Stationspark 9, 9641 MR VEENDAM
e-mail: secretariaat@svveendamgymnastiek.nl
I.v.m. de aankomende vakantie in mei van

onze 55+ leden (Galmgroepen) komt de
Nieuwsbrief nu in april al uit. Een aantal
activiteiten van onze andere groepen hebben
nog niet plaatsgevonden, maar daarvan
zullen we in de volgende Nieuwsbrief verslag
doen.
VOLLEYBAL TOERNOOI
Donderdag 7 april jl. was het jaarlijkse
volleybaltoernooi van de Galmgroepen van
Petra en Tineke. Uitslagen bij ons nog niet
bekend.
SPELLENCIRCUIT
In de Sorghvliethal vindt op woensdag 27
april a.s. voor de Galmgroepen onder leiding
van Petra een spellencircuit plaats.
GYMPROEF JEUGD
Ook de jaarlijkse gymproef van onze
jeugdleden is in aantocht. Op 28 april a.s.
mogen zij hun beste beentje voorzetten en
aan de jury laten zien wat zij het afgelopen
jaar hebben geleerd op de gymles. Wanneer
zij alles hebben geshowd mogen zij hun
diploma en medaille in ontvangst nemen.
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst
van ouders, grootouders familieleden en
vrienden, om de kinderen flink aan te
moedigen.
E-MAILADRESSEN
Graag willen we een oproep doen aan alle
leden van de SV Veendam Gymnastiek, die
een e-mailadres hebben, om deze door te
geven aan onze ledenadministrateur:
de heer R. v.d. Maas, Tel. 0598 616667.
e-mail: r.vd.maas@hetnet.nl
Om kosten te besparen zal het voor de
vereniging goed zijn, Nieuwsbrieven, maar
ook andere mededelingen, bv. bij ziekte van
één van de leidsters, om dit per e-mail aan
de leden door te geven.
NIEUWE LEDEN
In 2 maanden tijd hebben zich 12 nieuwe
leden aangemeld en we hopen dat dit
ledenaantal de komende tijd blijft stijgen.

PEUTERGROEP-DONDERDAG
Jammer genoeg telt de peutergroep t/m 3
jaar op donderdagmiddag van 15:30 uur op
dit moment slechts 3 leden. Hier moeten echt
nog leden bij, dus mocht u in uw omgeving
nog ouders met peuters kennen, vertel het
hen en nodig ze uit om hun peuter vrijblijvend
een les mee te laten draaien.
OPSTARTEN DANSGROEP JEUGD
De vereniging wil na de zomervakantie
beginnen met een jeugd dansgroep vanaf 8
jaar op de woensdagavond van 18:30 uur tot
19:20 uur onder leiding van Mirjam
Henssens. Je kunt je al aanmelden.
PINKSTERVAKANTIE
Niet alle scholen hanteren dezelfde
Pinkstervakantie periode. Onze vereniging
begint na 2e Pinksterdag weer met les
geven.
LESSEN NA DE ZOMERVAKANTIE.
Alle
lessen:
de
peuter-,
kleuter-,
jeugdgroepen; de keep-fit groepen en de
Galmgroepen, beginnen weer in de week van
5 september 2011.
NIEUWE GYM KLEDING NODIG?
U weet dat u bij Scapino op vertoon van deze
nieuwsbrief 10% korting krijgt op aankoop
van sportkleding en/of sportschoenen?

We zijn een beetje vroeg, maar iedereen
alvast een

FIJNE
ZOMERVAKANTIE

