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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Aan de leden, de ouders/verzorgers,
Hierbij onze 1e nieuwsbrief van het nieuwe seizoen 2017/2018.
We zijn alweer een aantal weken volop bezig met de trainingen van dit seizoen. Hieronder weer een
aantal nieuwtjes en weetjes.

Koekactie 2017
In de week van 18 t/m 22 september hebben we onze jaarlijkse koekactie gehad. Het idee dit jaar
was om 250 koeken meer te gaan verkopen. Met de hulp die we van ouders en jeugdleden hebben
gekregen is dit ons gelukt. De Koekactie heeft een winst opgeleverd van € 1.944,66 waar we erg blij
mee zijn. Een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan nieuwe trainingspakken. We willen
iedereen bedanken voor hun hulp.

Open lessen
Op 18 en 19 september hebben wij open lessen gehad. Deze lessen zijn goed bezocht en we hebben
dan ook, tot nu toe, 12 nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze club. Wij willen iedereen veel
gymplezier toewensen.

Springwedstrijden
Op 4 november is voor de meiden van de selectie het wedstrijdseizoen weer begonnen met als
eerste de springwedstrijden in Nieuwehorne. 36 springers van onze vereniging deden hieraan mee.
De jongste meiden (foto links) wisten 3 prijzen in
de wacht te slepen.
 1e prijs op Plankoline Kast
 2e prijs op Trampoline valmat
 2e prijs op Langemat.
De tweede groep had veel tegenstanders maar
mocht tot ieders verbazing op minitrampoline kast
het erepodium betreden voor een derde plaats.
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Bij de junioren hadden we 2 groepen. De 1e groep deed dit jaar voor het eerst
mee en hebben een leuke wedstrijd gedraaid waarbij ze voornamelijk veel
hebben genoten.
De 2e groep zat in een andere categorie. De uitvoering van hun sprongen zag
er goed uit. Helaas geen erepodium maar het resultaat was dusdanig goed
dat ze op 18 november aan de Friese Kampioenschappen mee mochten doen.
De resultaten hiervan waren als volgt:
 5e plek op Langemat
 5e plek op Pegasus

Het wedstrijdseizoen is voor ons prima begonnen.

Fundag
Dan hebben we nog een groep meiden en jongens vanaf 6 jaar die aan het oefenen zijn voor de
Fundag die staat gepland op zaterdag 16 december. Dit bestaat uit een wedstrijd en een fungedeelte Deze meiden en jongens alvast heel veel plezier en succes toegewenst.
Voor de FUNDAG zijn wij nog op zoek naar ouders die een dagdeel willen helpen met jureren of
begeleiden van groepjes kinderen. Informatie te verkrijgen bij Juf Patricia.

Voor in uw agenda
Pietengym
 Sinterklaas heeft ons laten weten dat op dinsdag 28 november weer een aantal Pieten langs
zullen komen bij WATS.
 5 december vervallen alle gymlessen.
 De laatste les voor de kerstvakantie zal zijn op vrijdag 22 december 2017.
Maandag 8 en dinsdag 9 januari 2018 beginnen de lessen weer.

Het bestuur van WATS
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