SVD GYM - Nieuwsbrief augustus 2017

De laatste les van het seizoen (30 juni) was een feestje voor de jongste gymleden en hun
ouders.
Na een warming-up onder leiding van juf Anja en assistente Ilse, mochten de kinderen aan hun
ouders laten zien wat ze dit jaar op de gym geleerd hebben. Er werd geklommen, gezwaaid en over
de balk gelopen. Een ware demonstratie van balans en acrobatiek. Na een afsluitend spel kregen alle
kinderen een Diploma uitgereikt. Voor de allerkleinsten het Nijntje Beweegdiploma 1 of 2. De oudere
kinderen kregen het SVD Gym Diploma.
Met een lekker ijsje en een gezond stukje fruit werden de beide lessen afgesloten.

Op vrijdag 7 juli hebben we het gymseizoen afgesloten met onderlinge springwedstrijden voor
onze grootste kinderen.
Een jury bestaande uit Jannie Compagner en Ria Kogelman beoordeelde de verrichtingen van onze
gymnasten. De wedstrijd bestond uit 4 onderdelen. Lange mat, springen met de mini tramp, springen
over de kast zowel in de breedte als in de lengte.
De kinderen waren best wel gespannen. Je kunsten laten zien voor je familie en vervolgens ook nog
eens worden beoordeeld door een jury geeft stress! Dan kun je zomaar de volgorde van de oefening
vergeten. Gelukkig waren Anja en Ilse er om alles in goede banen te leiden.
Natuurlijk kan er maar 1 de beste zijn, maar de onderlinge verschillen waren zo klein dat iedereen een
dikke pluim verdient.
Na afloop kregen de kinderen een diploma met daarop de behaalde punten en wat lekkers.
De uitslag:
1.July Felix
2. Gwen Lucas
3. Isis Mosterman
4 Marlleen v.d. Vegt 5. Sanne Lindeboom en 6 Mila Grooten

Hervatting seizoen 2017-2018 in de eerste week september.
Op maandag 4 september: Hoonhorst kleuters en turn for fun
Op dinsdag 5 september: Trefkoele Bodyfit
Op woensdag 6 september: Trefkoele Sportfit
Op vrijdag 8 september: Trefkoele kleuters groep 1 en 2 en voor de grotere kinderen “turn for fun
Voor het rooster raadpleeg onze website:wwwsvdgym.nl
 Nieuw dit seizoen is dat we met de kinderen vanaf groep 3 gaan werken met een nieuw
lespakket tijdens Turn for Fun: het zgn. “Gymmyturnen”.
 Voor de kinderen vanaf groep 5 is doorstroming mogelijk naar een tweede groep op vrijdag
vanaf 17.45 uur.

