
Beste ouders en kleuters,  

 

 

Het turnseizoen is opnieuw gestart, ons klein zaaltje is reeds goed gevuld. Ik heb al veel 

nieuwe gezichten gezien maar evenveel oude bekenden, welkom terug!  

Wij danken jullie voor het vertrouwen in onze club!  

Om onze lessen vlot te laten verlopen hebben we hieronder enkele afspraken opgelijst.  

We vragen u deze goed na te lezen en na te leven, dan hebben we nog zoveel plezier.  

 De lessen verlopen stipt!  Gelieve deze tijden te respecteren en tijdig in de les 

aanwezig te zijn! 

 Voor aanvang van de les graag met jullie kleuter eens naar toilet gaan a.u.b.  

 Gelieve te wachten aan de bruine schuifdeur tot de lesgever jullie 

verwelkomt. 

Wij doen dit zodat de wissels tussen de verschillende groepen vlot kunnen 

verlopen.  

 Flesjes water mogen mee naar de turnzaal en plaatsen wij onder de bank.  

 Truien mogen reeds uit voor de les, wij turnen ons helemaal warm bij de 

opwarming. Alsook de schoenen en kousen mogen uit. Dit alles kunnen we 

achterlaten in kleedkamer 3.  

 Knuffelturnen 1ste KK: na nieuwjaar worden de ouders gevraagd de lessen 

niet meer bij te wonen. Wees u hiervan bewust en praat er tijdig over met 

uw kleuter zodat deze erop voorbereid wordt. We gaan er tijdens de lesjes 

ook aandacht aan besteden door de kleuters meer opdrachten zelfstandig te 

laten uitvoeren zonder een ouder erbij.  

Eerste les zonder ouder: 12 januari 2018.  

Bedankt voor jullie inzet en begrip. Ik ben er van overtuigd dat het een fijn turnseizoen 

wordt. Binnenkort wordt er ook een kalender uitgehangen en doorgemaild naar iedereen 

met de vakantiedagen, open-turndagen en de thema’s van de lesjes. Ter herinnering van 

belangrijke data wordt u via mail nog eens op de hoogte gebracht.  

De eerst volgende lessen die wegvallen zijn de volgende: 

- 3 november: herfstvakantie 

- 29 december en 5 januari: kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groeten, 

Valerie Schepens – kleutercoördinator en lesgeefster 1steKK en 3deKK 

Steffie De Couvreur – lesgeefster 2deKK  

Emma, Arthur, Zoë en Krina: onze vaste helpers 

Turnclub Artigym Herzele     


