
Gendringen, juni 2019 

Betreft: laatste lessen seizoen 2018-2019 

Beste leden en ouders/verzorgers, 

De zomervakantie komt eraan en met deze brief informeren we jullie daarom over de laatste 

lesweken in het seizoen 2018-2019. De laatste gymles is op zaterdag 20 juli. Onze zomervakantie 

loopt vanaf zondag 21 juli tot en met zondag 1 september.  

Wij verwachten dat onze lessen volgend seizoen op dezelfde dagen en tijden blijven als dit jaar. We 

zijn helaas deels afhankelijk van de school- en stagetijden van onze leiding. Het is daarom mogelijk 

dat er eind augustus nog wijzigingen volgen in onze roosters. We zullen jullie zo snel mogelijk 

hierover informeren. 

Hieronder staat per groep beschreven hoe de laatste weken van het seizoen eruitzien. 

TURNSELECTIE DINSDAG & VRIJDAG 

Op de dinsdagen vallen er geen trainingen uit. De laatste dinsdagtraining is op dinsdag 16 juli. Op 

vrijdag 12 juli vervalt de turntraining, de zaal is dan in gebruik door de Christoffelschool. We 

organiseren op zondag 7 juli een extra turnhaltraining in Varsseveld van 9.30 uur tot 12.00 uur, voor 

alle turnsters van de dinsdag en vrijdag.  Extra kosten voor deze training zijn € 5,- per turnster. 

WOENSDAGGYM 

Op woensdag 10 juli is de gymzaal bezet, Anke en Julian organiseren dan een buitenles voor deze 

kinderen. De kinderen die gymmen van half 4 tot half 5 en van half 5 tot half 6, zijn welkom op de 

normale lestijden. De kinderen van de laatste groep, van half 6 tot half 7, gymmen op deze woensdag 

tegelijk met de groep van half 5 tot half 6. Ze zijn dus een uurtje eerder welkom.  

Op woensdag 17 juli is de laatste les, gewoon in de gymzaal op de normale lestijden.  

DONDERDAG DANSGROEPEN 

Op donderdag 11 juli is de zaal bezet. De danslessen van Kitty vervallen op deze dag. In het najaar, 

tijdens de periode van optredens, zal deze les worden ingehaald. Op donderdag 18 juli is de laatste 

danstraining voor de zomervakantie.  

SENIORENTURNEN VRIJDAG 

Op vrijdag 12 juli vervalt de seniorenturnles in de Prinsenhof, omdat de zaal bezet is. Op zondag 7 juli 

is er van 9.30 tot 12.00 uur een extra training, in de turnhal in Varsseveld. Extra kosten voor deze 

training zijn € 5,- per turnster. Op vrijdag 19 juli is de laatste les voor de zomervakantie, mits er 

minimaal 5 deelnemers zijn. Anders vervalt deze les.  

ZATERDAGGYM 

Op zaterdag 13 juli is de gymzaal bezet en organiseren Elke, Bo en Britt een buitengymles. Voor de 

ouder-kindgym zijn de tijden deze dag anders: alle kinderen en ouders zijn welkom van 9.00 tot 10.00 

uur. De peuters en kleuters gymmen gewoon op de normale tijd.  

Op zaterdag 20 juli is de laatste gymles voor de zomervakantie, op de reguliere lestijden. Op deze 

zaterdag nemen we afscheid van Elke, want helaas stopt ze na dit seizoen met lesgeven. Gelukkig 

hebben we goede vervanging gevonden: Bo en Britt nemen na de vakantie de lessen van Elke over.  

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en  wensen jullie alvast een hele 

zonnige en sportieve zomervakantie toe. Vanaf maandag 2 september beginnen al onze lessen 

weer en zien we jullie graag weer terug! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en leiding 

Gym-, Sport- en Spelvereniging Gendringen 

 


