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Van het bestuur
Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden
Het nieuwe seizoen is al weer poosje aan de gang.
Het begin ging hier en daar niet helemaal soepel, maar
we draaien weer met volledige bezetting qua “juffen”.
Onze jeugdgroepen zijn goed bezet en zien we nog
steeds groeien maar bij onze Keepfit en Pilates lessen
zien wij het ledenaantal terug lopen. Soms is dit te
wijten aan het veranderen van de les, soms door
verhuizing of door persoonlijke omstandigheden
waardoor het sporten (even) niet meer gaat.
Dit is allemaal heel vervelend, niet in de laatste plaats
voor de leden die dit betreft, dus vragen wij jullie
allemaal om ook eens rond te vragen in jullie omgeving
en mensen enthousiast te maken om eens op een
maandagavond of dinsdagochtend mee te gaan naar een
les. Belangstellenden kunnen altijd 2 gratis lessen
volgen.
Sinterklaas is ook dit jaar de GV Rijsenhout niet
vergeten en elke les stond er een zak met cadeautjes en
een mooi gedicht. Vele blijde gezichten op deze dagen.
Nu gaan we naar de Kerst toe en hebben wij twee weken
vakantie.
Het bestuur van Gym Vereniging Rijsenhout wenst
iedereen heel fijne kerstdagen en een goed en vooral
sportief 2018.
Vriendelijke groet van de voorzitter, Petra Bart
EVEN VOORSTELLEN (houdt u tegoed)
Binnen de vereniging hebben we drie nieuwe docenten.
Bruna is de dansdocent en haar vaste vervanger is
Astrid. Ellen doet samen met Maria de Keepfit-groep op
maandag. Maria is wel bekend binnen de vereniging
aangezien zij de Pilateslessen in De Reede verzorgt.
In de volgende nieuwsbrief een voorstelronde.

Onze website is met hulp van de mensen van Ons
Tweede Thuis opgefrist en gevuld met meer actuele
informatie. Nog niet helemaal spic en span maar voor de
belangrijkste informatie kunt daar weer terecht!
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GEWIJZIGDE TIJDEN DANSLESSEN
Na de Kerstvakantie wijzigen de tijden voor de
danslessen. Het bestuur heeft besloten de tijden te
wijzigen zodat deze beter aansluiten op de
schoolzwemles van de kinderen van de Immanuëlschool.
Bovendien wordt de tweede les een kwartier korter
omdat we merken dat een uur voor deze kinderen nog te
lang is. Uiteraard wordt de contributie voor het tweede
lesuur aangepast.
De tijden zijn per 9 januari dus als volgt:
Groep 1 - 16.00 u - 16.45 u
Groep 2 - 16.45 u – 17.30 u
KERSTVAKANTIE

De kerstvakantie is van 25 dec. 2017 t/m 7 jan. 2018. De
eerste les voor de maandaggroepen is dus 8 januari,
voor de dinsdag zien we iedereen graag terug op 9
januari.
IN DE AGENDA…..ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
Schrijft u het alvast op? De Onderlinge Wedstrijden
voor de turngroepen zijn op zaterdagochtend 7 april.
De dansgroep verzorgt een optreden. Het is dus een
activiteit voor en van de hele jeugdafdeling. Natuurlijk
zijn alle leden van harte welkom, net als ouders,
broertjes/zusjes en wie verder maar wil komen kijken.
De kinderen (en hun ouders/verzorgers) ontvangen ruim
op tijd de informatie over het verloop van de ochtend
van hun docent.

