
Ruim een half jaar (oeps...) na de laatste nieuwsbrief dan eindeli jk weer een nieuwe versie. De nieuwsbrief in februari (nr. 9), eindigde met de aankomst van de tumblingbaan. Die hebben we direct in ge-bruik genomen, en later ook ouders kennis kennis laten maken met ons nieuwe toestel in een ouder&kindles. 

Verder hebben we een demonstratie op Koninginnedag gegeven, 
Anne heeft de opleiding junior-assistent afgerond, Olga is de leiding komen versterken, ‘good-old’ Renske is weer even terug geweest als juf in de lessen, er waren diplomalessen en voor de tieners 
een wedstrijd keuze-oefenstof, we hebben toestellen onder scho-len verdeeld, afscheid genomen van juf Maluna, toestellencontrole gedaan met Bosan, een succesvol vakantieplan gehouden en het 
nieuwe seizoen weer opgestart. Ondertussen zijn we ook nog van 130 naar 180 deelnemers en van 1 naar 3 vaste medewerkers ge-
gaan... pffff... 

Het was rennen en vliegen; voor een nieuwsbrief was geen gelegen-heid. Met de start van het nieuw seizoen hebben we de nieuwsbrief in ere hersteld. De tumblingbaan is inmiddels niet meer weg te den-ken uit de lessen (alhoewel vervoer en opslag nog de nodige proble-men geeft), nieuwe materialen in gebruik genomen en we hebben al weer ouder&kindlessen, diplomalessen en kijklessen gehad.

lessen
We geven dit jaar op vri jwel alle lessen met twee gediplomeerde 
leiding les, geholpen door assistenten. Daardoor kunnen we nu meer kinderen per les plaatsen, terwijl de kwaliteit van de instructie om-hoog is gegaan. Vera en Manouk, wat fi jn dat jull ie er zijn! Dat geldt ook voor de (nieuwe) vaste assistenten Eva (kleuters) en Peter 
(tieners), we hopen dat jull ie een fijne ti jd bij ons hebben. 

opleidingen
We zijn erg bli j dat Erykah, Lara, Berit en Tessa zijn begonnen aan de opleiding junior-assistent. Zij leren hoe ze moeten hulpverlenen, met een groep om moeten gaan en hoe ze aan kinderen nieuwe din-gen moeten aanleren. Ze doen het top! Er zijn meer meiden en jon-gens die interesse hebben getoond voor deze opleiding, maar helaas moet je 10, liefst 11 jaar zijn voor je kunt beginnen. Wil je weten wat het inhoudt, vraag dan aan Esther!
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singlets
nieuwe turnpakjes

= p e u t e r g y m =
In januari hopen we een 

peutergroep te starten op 
de marinebasis. Daar  

hebben we nog enkele 
peuters voor nodig, dus 
heb je interesse én toe-
gang tot de marinebasis: 

geef je op!

= t u r n p a k j e s  e n  s i n g l e t s =

Met zoveel nieuwe leden zijn ook de turnpak-

jes en singlets hard gegaan. Maar: in november 

komt een nieuwe stapel turnpakjes – mooi op 

ti jd voor de Sint, misschien?  

Nieuwe singlets laten nog even op zich 

wachten, tenzij iemand zich over deze taak 

wil ontfermen. Overigens staan op Facebook 

foto’s van de pakjes.

ouders
 maken

 kennis 
 

met de
 tumblin

gbaan

diplomales turnen

diplomales kleuters

Anne met diploma

= u i t  d e  z a a l =

(ti jdens het opzetten van de 

toestellen voor de les...)

Esther: Stijn, wil ji j de andere 

kant van de bank optillen? 

Stijn: Wat? Dan heb ik de kant 

met de wieltjes!!! 

Esther: Nee, je hebt geli jk, dan 

is het écht te zwaar! 

(Stijn bedoelde natuurli jk, dat die  

wieltjes zijn om de bank te ri jden...)



Ook willen we een cursus assistent-leiding organiseren - vooral een 

cursus voor volwassenen en oudere tieners, omdat er veel meer 

achtergrond en verantwoordeli jkheid bij komt kijken. Voor april 

staat een jurycursus op het programma, zodat we bij de wedstrij-

den weer ruim in onze juryleden zitten. Welke papa, mama, vriend 

of kennis heeft interesse in één van onze opleidingen? 

turnhal
Met ruim 120 mensen op de wachtli jst, en een container vol met 

toestellen die niets doen, ligt onze hoogste prioriteit nog steeds bij 

het realiseren van een eigen accomodatie. Er lopen wat contacten, 

maar we zijn er nog lang niet! Bli jf dus alsjeblieft rondkijken naar 

een geschikte locatie. We zullen ook de sponsoractie, die we voort-

varend zijn gestart maar die door alle drukte is ondergesneeuwd, 

nieuw leven in gaan blazen. Samen kunnen we die hal realiseren!

een échte rekstok!
Ondertussen proberen we de gymzaal van de Amador Nita (aka 

Scholengemeenschap Parera) te verbeteren met afspanpunten voor 

de spanbrug, en hebben van Bosan Nederland tegen een heel gun-

stig bedrag een prachtige rekstok gekocht. Dan zou het gedoe met 

rekstok vastbinden op bokken eindeli jk verleden ti jd zijn, mét (ein-

deli jk) een eenvoudige hoogteverstelling. Alleen moet die rekstok 

nog naar Curaçao komen... Wie-o-wie ziet een mogeli jkheid om ons 

hierbij te helpen, heeft een plekje in een container bijvoorbeeld?

Papiamentu
De diversiteit in talen sti jgt. We krijgen steeds meer kinderen en 

ouders die Engels en/of Papiamentu spreken. Geweldig natuurli jk! 

Helaas is het voor ons organisatorisch (nog) niet mogeli jk alle in-

formatie in drie talen aan te leveren, alhoewel we dat best zouden 

willen. Op de lessen spreken we al Engels, en voor wie dat kan Pa-

piamentu. Een deel van de leiding (lees: vooral Esther) spreekt nog 

geen goed Papiamentu, maar zou dat wel willen ontwikkelen. Wie is 

goed in Papiamentu en zou ons op praktische wijze kunnen helpen?

periode 2
Als het goed is heeft nu iedereen de kalender voor zijn of haar les 

gehad. Op naar Sinterklaas en Kerst!   
Veel gym- en turnplezier allemaal!
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juf Maluna neemt afscheid

de rekstok in  hoogte verstellen...

toestellencontrole

= t o e s t e l l e n  v o o r  s c h o l e n =
Bosan heeft ons het geweldige aanbod gedaan om alle goede toestel-len die zij in Nederland tegenkomen voor Curaçao te bewaren. We zijn nu bezig met een structurele oplossing deze materialen te verschepen en ze daarna hier te verdelen onder de scholen. In februari hebben we dankzij Stichting Signaal Sosial al twee containers hierheen gehaald, waarvan we de inhoud van één container in juni hebben verdeeld onder diverse scholen. Bli j dat ze waren!!!!!  Gelukkig kunnen we dit project voort gaan zetten, om daarmee de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op Curaçao te verbeteren. 

= w e l k o m ! =
( v a n a f  f e b r u a r i  2 0 1 2 )

peutergym
Ariana, Yael, Fynn, Brit, Luciana, 

Naomi, Qiona, Arianne, Nanne en 
Victor

kleutergym
Lucy, Dewi, Levi, Fernando, Brandon, 

Ricardo, Meher, Joris, Kaïah, Manu, 

Renske, Romer, Yair, Belle, Spencer, 

Isaac, Evy-Finn, Catoo, Zoë en Ivar

 turnen tieners
Iris, Biondy, George, Ghanani, Paul, Alina, Julia, Stephanie, Denise en 

Shadashah

 turnen groep 3-4
Fleur, Juliana, Jil, Danique, Roos, Seán, 

Mitchel, Juan, Basilisse, Syl, Jenna, 
Alicia, Dinant, Owen, Mehek, Marla, 
Cora, Anouk, Erin, Marcello, Ezra, 

Serenah, Jennifer, Estelle, Sepp, Noa, 
Madeleine en Myrthe

turnen groep 5-8
Anjali, Marijn, Tarjay, Savannah, Stan, 
Adrian, Nathan, Anouk, Izaline, Emma, 
Leonardo, Bradley, Sylvestre, Dounya, 
Alycia, Níkola, Camilla, Rani en Tristan

gevonden voo
rwerpen

diplomales turnen


