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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015
Aan de leden en de ouders, verzorgers.
Hierbij ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief voor het seizoen 2015 / 2016. Sinds een paar
weken zijn de kinderen weer enthousiast begonnen met de gymnastiek.
Graag willen we u een aantal zaken voorleggen in deze nieuwsbrief.

Contributieverhoging.
Per 1 juli 2015 is de contributie verhoogd. Daarnaast incasseert de bond jaarlijks geldt bij de
vereniging voor alle kinderen die voor een wedstrijd opgegeven zijn. Als uw kind is
opgegeven voor een wedstrijd maar vervolgens niet mee kan doen zullen wij dit geld wel
gaan incasseren.

Peutergroep
De peutergroep is verplaatst van vrijdagmiddag naar dinsdagmiddag. Voor peuters is
bewegen heel belangrijk. Ten eerste hebben peuters plezier in spelen en bewegen. Maar
veel bewegen is ook van belang om dagelijkse dingen uit te voeren zoals tanden poetsen, op
een stoel klimmen of naar de peuterspeelzaal lopen. Ten derde heeft bewegen grote invloed
op de totale ontwikkeling van je peuter, lichamelijk, sociaal, emotioneel en verstandelijk. Het
is dus belangrijk om je peuter veel te laten bewegen, spelen en ontdekken zowel binnen als
buiten. Wij zijn dan ook erg blij dat hier veel animo voor is.

Jaarlijkse koekactie
Even als vorig jaar houdt gymvereniging WATS weer een koekactie. Deze keer wordt hij op
maandag 21 september 2015 gehouden. We hopen dat we weer op jullie hulp mogen
rekenen. Onze vereniging bestaat in 2016 75 jaar, wij gaan dan ook de opbrengst besteden
aan jubileumactiviteiten.

Jubileum
Zoals u heeft kunnen lezen bestaat gymvereniging WATS in 2016 75 jaar. Op 18 Juni 2016
zullen wij dit gaan vieren. Informatie ontvangt u te zijner tijd nog. Oproep naar alle
ouders/verzorgers of u nog oude foto’s / krantenknipsels en dergelijke heeft die wij mogen
gebruiken.

Stagiaires
Dit seizoen heeft Patricia weer hulp van 3 studenten waarvan 2 CIOS studenten.
Sanne Tjepkema helpt maandag Jelle bij de jongens en dinsdag en vrijdag Patricia bij de
meisjes. Seline de Jong helpt op dinsdag. Hester Boschma op dinsdag en vrijdag.
We zijn hier als vereniging erg blij mee.

Jongensgymnastiek
Wegens terugloop van leden bij de jongensgroepen hebben we voor dit moment moeten
besluiten om dit seizoen van 2 naar 1 jongensgroep te gaan. Deze groep traint nu op
maandag van 18:00 – 19:00. Er zou nu eventueel ruimte zijn om te starten met een
springgroep voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Graag zouden we van de leden willen
weten of hier mogelijk interesse voor is. Reacties kunnen gemaild worden naar
ginykoopman@hotmail.nl
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lestijden
Onderstaand de lestijden
Maandag:
Van 18:00 – 19:00: jongens van 6 – 9 jr.
Van 19.30 – 20.30: seniorendames
Dinsdag:
Van 15.00 tot 15.45: peuters
Van 16.00 tot 17.00: kleuters
Van 17.00 tot 18.00: meisjes van 6 – 8 jr.
Van 18.00 tot 19.00: selectie. De selectie traint tevens op de vrijdagmiddag
Van 19.00 tot 20.00: meisjes van 9 – 12 jr.
Van 20.00 tot 21.00: junioren 12 jaar en ouder.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leiding of met één van de bestuursleden.

VERSTERKING GEZOCHT
Wij zijn nog steeds op zoek naar versterking voor het bestuur. Lijkt het u/jij leuk om mee te
helpen bij een aantal activiteiten, mee te denken over nieuwe / bestaande zaken voor de
vereniging, meld u bij het bestuur.

Vragen ?
Neem dan contact met op met de voorzitter van gv WATS, Ypie Kroes, email:
ypie.kroes@gmail.com of met één van de andere bestuursleden.
Het bestuur van WATS
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