
containers onderweg
Groot nieuws: er zijn twee 40-voets containers met materiaal naar ons op weg! Half januari worden ze op Curaçao verwacht. Daarna 
begint het grote werk voor ons: overladen, opslaan, uitzoeken en 
repareren. Een deel van de spullen gaan we schenken aan scholen. Die spullen moeten hier en daar gerepareerd. Wie helpt ons? 

tumblingbaan / sponsoractie
In de container zit ook een airtumblingbaan. Zo’n baan kun je het 
beste omschrijven als een langwerpig springkussen – 15 meter lang en 3 meter breed. Leuk en leerzaam om op te springen en bijvoor-beeld radslagen en overslagen op uit te voeren. Een gegarandeerd succes voor jong en oud.

We willen de aankomst van de tumblingbaan vieren! Op 29 januari is iedereen welkom om de tumblingbaan te komen uitproberen. Het feestje zal tevens het startsein zijn voor een sponsoractie, om de kosten van een turnhal te dragen. Een uitnodiging volgt! Overigens zijn we nog steeds op zoek naar een geschikte loods of hal.

singlets
Naar aanleiding van de turnpakjes voor meisjes: voor jongens heb-
ben we nu singlets te koop, in diverse kleuren met een leuke print achterop. Voor Nafl 40,- heb je zo’n shirt. Omdat we nu al uitver-
kocht zijn in een aantal maten is een nieuwe partij onderweg. 

Kimberley opleiding afgerond
Kimberley heeft de opleiding Assistent Leiding afgerond! Dit is een officiële opleiding, niveau 2, van het ministerie van VWS. Geweldig!

pietengym
Al onze kleuters en peuters zijn met vlag en wimpel geslaag voor 
het Pietengymdiploma. Het was ook supergezellig, bedankt ouders!

springwedstrijden
Op 17 december hielden we onze halfjaarli jkse springwedstrijden. 
Er waren 36 deelnemers, die hun oefeningen lieten zien op lange 
mat, toestelspringen en minitrampspringen. De sfeer was goed en de deelnemers deden werkeli jk hun uiterste best. Ook dit was weer een geslaagde activiteit, want het werd een gezellige ochtend.

= u i t  d e  z a a l =

(ti jdens het oefenen voor de 

springwedstrijden...)

Esther: Probeer volgende 

sprong je benen bij elkaar te 

houden! 

M: Ja hallo, ik kan er toch 

ook niets aan doen dat mijn 

lichaam dat niet doet!

= w e l k o m ! =
peutergym

Ryan, Joshua en Brit

kleutergym
Noa, Isa, Hidde, Cas en River

turnen meisjes
Erykah en Isis

turnen tieners
Savanna
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Uw logo hier? Neem contact met ons op!


