INFORMATIE SEIZOEN 2016 - 2017
Datum: 27 augustus 2016
Beste leden, ouders en verzorgers,
In de informatiebrief die u voor de vakantie heeft ontvangen hebben we aangegeven dat we u nog
verder zouden informeren over de veranderingen in het seizoen 2016 – 2017.
Daisy stopt met het lesgeven aan de gymnastiekgroepen op maandag omdat ze vanwege
verplichtingen in verband met haar studie dit niet meer kan realiseren. Monica Welsing gaat haar
vervangen.

Recreatiesport 1 (Peutergymnastiek)
 Deze les is opgeheven. We nodigen de desbetreffende leden uit om te komen kijken bij
recreatiesport 2a of dit iets voor hen is.
Recreatiesport 2 (Gymnastiek)
 Monica Welsing is de instructeur van deze groepen op de maandag. Gabi blijft assistent bij
deze les.
 De les wordt gesplitst:
2a: 17.30 - 18.30 uur (motorische beweging)
2b: 18.30 - 19.30 uur (voorbereidend turnen, pré-turnen en turnen)
Wedstrijdsport 1 (Pré-turnen)
 De les op maandag wordt gegeven door Monica Welsing. 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 3 (Senioren)
 Geen veranderingen
Trim/gymgroep
 Gaat starten, onduidelijk is nog of dit op dinsdagavond wordt (mogelijk van 19.00-20.00) of
woensdagavond (mogelijk van 21.00-22.00). De instructeur is Ernst Kalisvaart. Mocht u
interesse hebben meldt u dit dan via mailadres gymverenigingdebrug@gmail.com. Deze
groep zal niet in de eerste week van het seizoen beginnen, wanneer wel is nog niet helemaal
duidelijk. De geïnteresseerden krijgen hier zo snel mogelijk bericht over.
Met vriendelijke groet,
Bestuur GV. de Brug

