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Aan de ouders van de kleuterafdelingen 
 
Alle kleuters kijken al met volle spanning uit naar hun deelname aan onze turngala van 9 mei en 10 mei 2014. 
Na weken van oefenen om alle turnbewegingen onder de knie te krijgen, verdienen ze dan ook hun deelname aan het 
feest voor het grote publiek. 
Hierbij vindt U verder de uurregeling voor alle voorafgaande repetities, mogen wij U vragen om zo veel mogelijk 
aanwezig te zijn. Voor uw kleuter is het een unieke ervaring waar ze nog lang kunnen van naspreken. 
 
Samenvatting lessen voor en na het turngala: 
Deze speciale repetities zijn enkel voor de kleuters die deelnemen aan het gala; de gewone kleuterlessen 
gaan op dinsdag 6, woensdag 7 mei en zaterdag 10 mei niet door. 
 
Eerste repetitie in grote zaal. 
Op dinsdag 6 mei is er turnles voor ALLE kleuters (dus A-B-C-D) in het Sportcentrum (ingang Koninginnelaan) 
van 16u45 tot 17u45.  Gelieve stipt aanwezig te zijn!   
Kleuters omkleden onderaan de tribune; mogen wij vragen aan de ouders de repetities niet bij te wonen. 
 
De algemene repetitie voor alle kleuters gaat door op woensdag 7 mei 2013 van 15u00 tot 15u30 in het 
Sportcentrum ingang Koninginnelaan.  Gelieve om 14u40 aanwezig te zijn. 
Om de herhalingen voor het feest vlot te laten verlopen, vragen wij de ouders niet in de zaal te blijven. 
Op alle herhalingen kledij feest niet aandoen !!   

 
Op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei 2014 moeten alle kleuters ten laatste om 18u45 in het 
Sportcentrum aanwezig zijn. 
Kinderen afzetten Kaïrostraat inkom tennishal. (kleedkamers zijn juist naast de inkom); ingang ouders via binnenkoer 
sportcentrum. 
De kinderen afhalen na de uitvoering van hun oefening aan hun kleedkamer: ±20u15 
 
Kledij voor het gala : (van thuis uit aan te kleden) 
 - zwart turnbroekje + blauwe kleuter T-shirt 
 - witte turnpantoffels (geen baskets) + witte kousen 
Alle kledingsstukken dienen voorzien te worden van de volledige naam van het kind zelf. 
Gelieve geen drank of snoep mee te geven, ook geen geld.  
 
Lessen na het turngala : 
Na het feest gaan volgende lessen door op :  
Dinsdag      13,20,27 mei, 3,10 juni  
Woensdag  14,21,28 mei, 4,11 juni  
Zaterdag     17,24 mei, 14 juni (31 mei en 7 juni is er geen les) 
Er is mogelijkheid tot het behalen van een turnbrevet per leeftijd met bijhorende medaille op 18 juni, mits het 
inoefenen in de voorafgaande lessen.  
Gelieve onderstaand inschrijvingsstrookje (ten laatste op de gala af te geven aan de leiding ) 
 

Einde turnjaar: laatste les 18 juni: bedankt dat je er bij was!!! 
De leiding 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 

Mijn kleuter …………………………………………………………….(naam)  
! kleuters 1ste kleuterklas (bronzen brevet) op 18 juni van 13u40 tot 14u40* 
! kleuters 2de kleuterklas (zilveren brevet) op 18 juni van 14u50 tot 15u50* 
! kleuters 3de kleuterklas (gouden brevet)  op 18 juni van 16u00 tot 17u00* 
zal deelnemen aan de brevetdag  
* juiste groep aanduiden 


