
 

 
 

     Kapellen, april 2017 

 

 

 

Beste kinderen en ouders, 

 
Bij deze brief zit een flyer waarvoor we graag even jullie aandacht vragen. 

Als jullie uw boodschappen tussen nu en eind juni via Delhaize Online(!) 
doen én de speciale clubcode GCA6X8 invullen, krijgt onze club €1 per €5 

aankopen. Je kan dit 1x gratis doen en zelfs 1x gratis laten thuis leveren. 
Bekijk het eens in detail en lees goed de voorwaarden op de website van 

Delhaize! De euro's die we hier mee sparen, kunnen we als club dan weer 

aan spiksplinternieuw sportmateriaal besteden. We houden jullie hier 
zeker van op de hoogte en hopen op jullie deelname...alvast bedankt!! 

 
Verder geven we in deze brief graag een overzicht van de speciale 

activiteiten in de laatste periode van dit turnjaar. 
 

In mei zijn het nog de normale turnlessen met aandacht voor het 

afnemen van de turnbrevetten. 
De kleuters verdienen een "kleuter-turnbrevet". 

Vanaf het 1ste leerjaar werken we met het GYMSTARS-programma (level 
1-6). Per level/niveau worden 10 bewegingsvaardigheden geëvalueerd 

met aandacht voor de sporttechnische gymnastische kennis. 
 

Op 7 juni ronden we het turnjaar af met een spelnamiddag in domein de 
“Oude Gracht “    

 
1) kleuters, 1ste en 2e leerjaar : 

vertrek: aan de kerk van Hoogboom om 15u45 
aankomst:  aan de kerk van Hoogboom om 17u45 

2) 3e en 4e leerjaar – 5e en 6e leerjaar : 
vertrek :  aan de kerk van Hoogboom om 18u00 

aankomst:  aan de kerk van Hoogboom om 19u30 
We vragen uitdrukkelijk om tijdig aanwezig te zijn en bij regen zorg je 
voor  regenkledij. 

 

Nog wat vroeg? Maar toch ook al even vooruitkijken naar het nieuwe 
turnseizoen! Dit zal starten op 7 september 2017.  

Uw inschrijving verlengen kan vanaf 15 augustus op onze website 
www.turnkringhaasdam.be, waar u ook altijd de laatste informatie vindt! 

 

Kathleen, Bart en het bestuur. 
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