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Hallo turners, turnsters en ouders,
Op zaterdag 25 juni houdt AGVL onderlinge wedstrijden in de Havezate!
Om de dag goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij weten hoeveel
deelnemers er zijn. Wil je meedoen, geef je dan op voor 6 juni, via bijgevoegd
opgaveformulier. Je kunt het strookje inleveren op de les.
In deze brief vind je verder alvast het schema voor die dag. Kijk goed wanneer jouw
groep aan de beurt is en zorg dat je op tijd bent, zodat het programma vlot door kan
lopen.
Ronde 1: Meisjes 6/7 jaar
08.45 uur:
aanwezig
09.00 – 11.00 uur:
wedstrijd
Ronde 2: Meisjes 8/9 jaar + voorselectie
11.15 uur:
aanwezig
11.30 – 13.00 uur:
wedstrijd
Ronde 3: Meisjes 10 jaar en ouder + jongens
13.15 uur:
aanwezig
13.30 – 15.00 uur:
wedstrijd
Ronde 4: B-selectie zaterdag + vrijdag
15.15 uur:
aanwezig
15.30 – 17.30 uur
wedstrijd
Kledingvoorschrift wedstrijd:
- meisjes tot 10 jaar: turnpakje van de vereniging, te verkrijgen bij Sport-inn.
- Meisjes vanaf 10 jaar: turnpakje naar keuze
- Jongens: zwarte broek en een zwart strak T-shirt of hemdje.
Verder is het heel handig om alvast je turnkleding aan te trekken, onder je gewone kleren
of trainingspak. We hebben maar twee kleedkamers en die zijn snel vol.
Meisjes: denk eraan dat je je haren vast doet in een staart of vlecht
Voor de ouders…
We zoeken voor deze dag ook ouders die willen helpen.
Bent u in de gelegenheid om te helpen met een kleine taak? Geeft u dat dan ook
aan op het opgaveformulier. Graag vermelden welke tijd u die dag beschikbaar
bent en op welk emailadres we u kunnen bereiken. Dan nemen wij contact met u
op!
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 25 juni!

Met vriendelijke groet, leiding en bestuur AGVL.
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OPGAVEFORMULIER

INLEVEREN OP DE LES

Ik doe mee aan de onderlinge wedstrijd op zaterdag 25 juni!

Naam: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………..
Ik zit op les bij: ……………………………………………………………..

Mijn vader, moeder of verzorger kan WEL/NIET helpen:
Naam: ………………………………………………………………………..
Emailadres: …………………………………………………………………..
Beschikbare tijd: …………………………………………………………….
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