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Amsterdam, 28 mei 2018
Beste leden en ouders/verzorgers,
Zaterdag 30 juni 2018 organiseren we de Onderlinge Battle van V&V Osdorp in onze eigen
gymzaal de Punt. Onze V&V Osdorp turnsters en turners gaan dan de onderlinge krachten meten. We
hopen dat veel kinderen meedoen aan deze wedstrijd.
Ouders/verzorgers zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en te zien wat de kinderen
geleerd hebben op de les. Er is geen entreegeld voor toeschouwers. Tegen een kleine vergoeding
staat er voor de toeschouwers een vers bakje koffie klaar met een koekje en wat limonade met een
snoepje voor de toeschouwende kinderen.
Met de allerkleinsten gym-kinderen gaan we ‘optreden’ in de vorm van een kijk les. Al deze
gymkinderen krijgen natuurlijk een medaille. Bij de kinderen vanaf 7 jaar gaan we met echte
oefenstof-niveaus werken en gaan we onderling Battelen. Er wordt op 4 toestellen geturnd en je turnt
in het groepje waar je ook mee traint. Er komen gediplomeerde en ervaren juryleden voor de
beoordeling. Wij vragen voor deze wedstrijd een vergoeding voor deelname van 4 euro. Dit is
voor een tegemoetkoming in de kosten die wij maken voor deze wedstrijddag. De wedstrijd is op
zaterdag.
De dag bestaat uit 3 ronden van 9:00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Ieder kind komt uit in 1 ronde
die maximaal 1 uur en een kwartier duurt. Graag horen wij zo snel mogelijk of je meedoet aan de
onderlinge wedstrijd. Dan kunnen wij de indeling van de dag maken.
Doe je mee vul dan onderstaand strookje in en doe dit samen met het inschrijfgeld in een gesloten
enveloppe met je naam erop. Lever de enveloppe in bij de eigen trainer. Zorg dat je de
inschrijving uiterlijk 18 juni inlevert op de les. Inschrijvingen zonder inschrijfgeld zijn niet geldig.
Alvast bedankt,
Namens de trainers van V&V Osdorp,
Eunetta van Heiningen, Danièlle Rozing en Mevr. C. Slot
06 4040 8062
06 3482 9442

Uiterste inleverdatum : 18 juni 2018

Naam: ________________________ Geb.datum _________________

doet mee aan de Onderlinge Wedstrijd van V&V Osdorp en betaalt het inschrijfgeld

Handtekening ouder/voogd _____________________________
Strookje en inschrijfgeld graag in gesloten enveloppe met naam erop inleveren bij de eigen trainer.

