Beste ouders en kinderen,
In 2018 gaan we vanuit TOOS meedoen met de regiowedstrijden met de recreanten gymnasten. Het is een
hele leuke wedstrijd, want naast een wedstrijd op drie turntoestellen wordt er ook nog een sportief recreatief
programma gedaan. Bij de wedstrijd kan je prijzen verdienen en het recreatieve programma is voor de
“FUN”. Deze wedstrijden bestaan al vele jaren en de leiding van TOOS heeft bewust voor Alphen ad Rijn
gekozen omdat het lekker dichtbij is en we verwachten dat het goed georganiseerd en gezellig is.

Turn- en Fundag zaterdag 7 april in Alphen ad Rijn
De Turn- en Fundag is een wedstrijd voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar.
Waarschijnlijk is de wedstrijd voor de jongens en meisjes van 7 t/m 9 jaar ’s morgens, voor de jongens en
meisjes van 10 t/m 13 jaar is de Turn- en Fundag ’s middags. Let op: dit schema kan nog veranderen !!
De toestellen waarop zal worden gewerkt zijn voor de meisjes; balk, vloer en minitrampoline en voor de
jongens; brug, vloer en minitrampoline. In de lessen gaan we er hard voor oefenen.
Het recreatieprogramma bestaat uit; aerobics/jazz, acro, (trampoline) springen, klimmen en sport en spel.
Tijdens de wedstrijd is de volgende TOOS-kleding verplicht;
Meisjes:
Het TOOS-turnpakje (verkrijgbaar bij www.sportemotion.com). Let op ca. 6 weken levertijd.
Witte effen sokken met witte gymschoenen of blote voeten.
Jongens:
Het TOOS Jubileum shirt (bij de leiding te koop) en een zwarte sportbroek.
Witte effen sokken met witte gymschoenen of blote voeten.
Tijdens het recreatieprogramma is de kleding vrij.
Lijkt het je leuk om mee te doen?? Vul dan het strookje vlug in en lever het in bij de leiding van je les.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als je met vele vriendjes en vriendinnetjes van de les mee doet.
Omdat we snel onze deelne(e)m(st)ers aan de Regio bekend moeten maken, moet je dit strookje voor
zaterdag 17 februari 2018 bij je leiding in te leveren. Later kan helaas niet, eerder is wel verstandig!!
Met vriendelijke groeten, Eva de Graaf, Daan Koedoot, Malouke Spek, Naomi Puttiger, Jacqueline Bekker,
Chantal Bouman, Stephanie Hofman en Anton Stoter.
______________________________________________________________________________________
Ja, ik doe graag mee aan de Turn- en Fundag op zaterdag 7 april 2018 in Alphen ad Rijn.
Naam:

_________________________

Les op:

_____________dag

Naam leiding:

_________________________

Geboortedatum: ____________

van _______ tot _______ uur.

