Nieuwsbrief april 2018


Sport4Kids
Vanaf 6 april is er in Trefkoele+ en vanaf 9 april in de Potstal, de mogelijkheid om bij SVD
Gym deel te nemen aan 3 lessen Turn for Fun in het kader van Sport4kids!
Sport4kids is een naschools sportaanbod waarbij kinderen in een paar lessen kennis
kunnen maken met verschillende sporten. Sport4kids heeft als doel om kinderen te
helpen met het maken van een keuze voor een sport die hij of zij leuk vindt, wil kinderen
stimuleren om na schooltijd in beweging te komen en op deze wijze het kind aanzetten
tot een gezonde en actieve leefstijl.
Tijdens de eerste les op 6 april was het een gezellige drukte waarbij er al serieuze
pogingen werden gedaan om een salto aan te leren!



Op dinsdag 10 april is er een wedstrijd van de Tophandbal Dalfsen met daarbij een
sponsorbijeenkomst. Hiervoor is de les Bodyfit van 19.30 tot 20.30 uur éénmalig
verplaatst naar Sporthal 2A.



Op vrijdag 20 april vinden in Sporthal 2 van de Trefkoele vanaf 16.15 uur de onderlinge
wedstrijden voor onze jeugdleden vanaf groep 3 plaats.
Iedereen kan meedoen; het is allemaal op eigen niveau en het gaat bovenal om plezier!!!
In de pauze zal er een demonstratie worden gegeven door de kleuters van groep 2.



SVD Gym doet mee aan de Albert Heijn Dalfsen Supportersactie.
Klanten van Albert Heijn Dalfsen ontvangen gedurende zes weken bij elke € 15,- aan
boodschappen én bij speciale actieartikelen vouchers met een unieke code. Deze codes
kunnen online via een website ingevuld worden, zodat supporters gezamenlijk onze
vereniging kunnen steunen. Indien je daar de moeite niet voor wilt doen of je hebt geen
internet tot je beschikking, dan kan je de voucher ook bij de Albert Heijn winkel inleveren
in een speciale inleverbox.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur SVD Gym

