ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 2017

Hallo jongens en meisjes,
Zaterdag 8 april 2017 organiseert Gymnastiekvereniging Boskoop haar jaarlijkse
'Onderlinge Wedstrijden'. Deze gezellige verenigingsdag is in sporthal De Plataan.
Programma (onder voorbehoud)
Ochtend:
A-selectie en B-selectie
Middag:
kleuters, turnen meisjes groep 3 t/m brugklas, baltiek en aspies
De dag sluit af met een gezamenlijke prijsuitreiking van alle groepen, na een
demonstratie van turnen meisjes groep 7/8/brugklas en een loterij.
Kleding
Jongens: sportbroek en wit T-shirt
Kleuters: eigen gymkleding
Meisjes groep 3 en 4: turnpakje naar keuze
Meisjes vanaf groep 5: zwart/paarse verenigingspakje *
Selecties: selectiepakje

* bestelbaar via de vereniging, zie
website www.gyminboskoop.nl
onder 'lid worden', ook voor
tweedehands aanbod.
Tip: heb je geen pakje, probeer een
pakje te lenen!

Allen: blote voeten of witte turnschoentjes (evt met witte sokken).
Als je je hebt ingeschreven ontvang je enkele weken voor de wedstrijd een definitief
programma via de e-mail. Het programma komt ook op www.gyminboskoop.nl te staan.
Lever onderstaand strookje bij je trainster in vóór de voorjaarsvakantie!
trainsters Krista, Susan, Jacqueline, Irma, Stephanie en Dorien
bestuur Gymnastiekvereniging Boskoop
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 8 april 2017

Ik doe wel / niet mee!
Naam_____________________________ E-mail_________________________________
Ik heb les op de _____________ dag van trainster________________________________
Ik zit in groep/klas________ van de basisschool / middelbare school
Strookje inleveren bij je eigen trainster vóór de voorjaarsvakantie.
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