INFORMATIE SEIZOEN 2016 - 2017
Datum: 18 juli 2016
Beste leden, ouders en verzorgers
Op de bestuursvergadering d.d. 12 juli j.l. hebben we besloten dat er in het volgend seizoen een
aantal veranderingen zullen zijn in het rooster, de groepen en de instructeurs die de groepen les gaan
geven. Door middel van deze brief willen wij u hierover informeren.
Wedstrijdsport 1 (pré turnen)
 De les op maandag wordt niet meer gegeven door Daisy, die vanwege verplichtingen in
verband met haar studie dit niet meer kan realiseren. Wij zijn op zoek naar een nieuwe
instructeur voor deze les. Gabi blijft assistent bij deze les.
 De les op vrijdag verschuift iets in tijd. De les wordt gegeven van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Deze les wordt gegeven door Daisy met Marije en/of Sanne als assistent.
Wedstrijdsport 2 (Turnen)
 De les op vrijdag verschuift iets in tijd: van 17.00 tot 19.00 uur voor instap en pupillen, van
19.00 tot 21.00 uur voor junioren en jeugd. Daisy en Sanne en/of Marije geven de eerste 2 uur
les, Daisy en Evelien de laatste 2 uur.
Recreatiesport 1 (Peutergymnastiek)
 Gezien het geringe aantal leden vervalt deze les, het is economisch en inhoudelijk niet
haalbaar om deze les voort te zetten.
 De leden van deze groep worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij recreatiesport
2a (gymnastiek). Zij ontvangen daarvoor t.z.t. een uitnodiging.
Recreatiesport 2 (gymnastiek)
 Daisy stopt met deze groepen omdat ze vanwege verplichtingen in verband met haar studie
dit niet meer kan realiseren. Wij zijn op zoek naar een nieuwe instructeur voor deze les. Gabi
blijft assistent bij deze les.
 De les wordt gesplitst:
2a: het eerste uur 5-7 jarigen, 16.30 - 17.30 uur
2b: het tweede uur de 8+ jarigen, 17.30 - 18.30 uur
2c: het derde uur wedstrijdsport 1 (pré) turners, 18.30 - 19.30 uur
Recreatiesport 3 (senioren)
 Geen veranderingen
Trim/gymgroep
 Er zijn op dit moment meer dan 10 aanmeldingen. Zodra tijdstip en instructeur bekend zijn
krijgt u meer informatie.
Helaas kunnen we op dit moment u nog geen antwoorden geven op alle vragen, maar zodra er meer
duidelijkheid is over de nieuwe instructeur voor recreatie 2 en het opstarten van een trim/gymgroep
zullen wij u dat laten weten.
Met vriendelijke groet
Bestuur GV. de Brug

p/s: het nieuwe seizoen begint op maandag 29 augustus 2016!

