WIE WORDT ER CLUBKAMPIOEN 2018 ??
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2018 worden er weer de clubkampioenschappen van TOOS voor het recreatief turnen gehouden.
Ook gaan we proberen het Turnteam dames en heren tegelijkertijd hun clubkampioenschappen te laten houden.
En ook gaan dit jaar weer alle kleuters van groep 1 + 2 laten zien in een demo wat zij allemaal kunnen.
Tijdens deze wedstrijd / demo kan je laten zien wat je de afgelopen tijd hebt geleerd. Er zijn veel medailles en ook de Jeugdbeker voor
jongens en meisjes te winnen. En natuurlijk krijgt iedereen na afloop een diploma. Wie wordt er clubkampioen van 2018 ?????
In de komende weken gaan we er allemaal tijdens de lessen hard voor oefenen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen meedoet !!
Maar vul voor de zekerheid even het invulstrookje in, dan weten we zeker dat je meedoet.
Als iedereen er is worden het gezellige en leuke wedstrijden / demo.
Natuurlijk is ook heel veel publiek welkom, de toegang is gratis en de kantine is open.
Alle wedstrijden worden in TOOS PLAZA gehouden volgens onderstaande (voorlopige) schema:
Recreanten jongens groep 3 - 6
Trampoline springen
Jongens Turnen extra
Turnteam jongens en heren

vrijdag 8 juni
vrijdag 8 juni
vrijdag 8 juni
vrijdag 8 juni

16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

Kleuters (Gym – Jazztiek)

zaterdag 9 juni

8.30 – 10.00

Meisjes groep 3 / 4
Turnteam meisjes

zaterdag 9 juni
zaterdag 9 juni

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

Sportzaal
Turnzaal

Meisjes groep 5 / 6
Meisjes extra groep 3-8
Turnteam meisjes

zaterdag 9 juni
zaterdag 9 juni
zaterdag 9 juni

12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00

Sportzaal
Turnzaal
Turnzaal

Meisjes groep 7 / 8 / klas 1+2+3
Meisjes extra klas 1-3
Turnteam meisjes

zaterdag 9 juni
zaterdag 9 juni
zaterdag 9 juni

15.00 – 17.30
15.00 – 17.30
15.00 – 17.30

Sportzaal
Turnzaal
Turnzaal

Sportzaal
Sportzaal
Turnzaal
Turnzaal
Sportzaal / Danszaal

Wat moet je aan ??
Kleuters
Gewoon je normale gymkleren die je altijd draagt.
Meisjes
Natuurlijk het paarse TOOS-turnpakje. Blote voeten of eventueel witte sokken en schoentjes.
Let op: heb je nog geen TOOS-turnpakje, de leverancier heeft 5 weken levertijd nodig, dus bestel snel !!!
Jongens
Het jubileum t-shirt van TOOS-95 jaar. Blote voeten of eventueel witte sokken en schoentjes.
Turnteam:
Natuurlijk je wedstrijdtenue. Info bij de leiding.
We gaan er leuke en gezellige wedstrijden van maken waarbij iedereen kan meedoen !!!!!!!!!!
Anton Stoter, Niels vd Sluis, Eva de Graaff, Daan Koedoot, Malouke Spek, Naomi Puttiger, Anouk Knijnenburg, Chantal Bouman,
Stephanie Hofman en Rene Kleiweg.
z.o.z . voor inschrijven wedstrijd en inschrijven hulpouders - graag voor zaterdag 12 mei 2018

