
 

    

 

Beste leden en ouders van de gymgroepen, 

We hopen dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad. In deze brief vinden jullie informatie 

over de start van alle gymlessen.  

 

De gymlessen voor onze leden vanaf groep 3 verplaatsen van de woensdag naar de maandag.  

LET OP: Deze wijziging geldt vanaf 6 september, omdat maandag 30 augustus een vrije dag is. De eerste 

lesweek gymmen we dus nog op woensdag! 

Eenmalige lestijden woensdag 1 september:  16.30 – 17.30 uur: Gym groep 3 en 4 

17.30 – 18.30 uur: Gym groep 5 t/m 8 

Vanaf maandag 6 september gelden de volgende lestijden: 

MAANDAG: LES: LEIDING: 

17.00 – 18.00 uur Gym groep 3 en 4 Anouk of Douwe, met Mila 

18.00 – 19.00 uur Gym groep 5 t/m 8 Anouk of Douwe 

 

De zaterdaggroepen hebben op zaterdag 4 september hun eerste gymles. De lestijden zijn onveranderd: 

ZATERDAG: LES: LEIDING: 

9.00 – 9.45 uur Ouder-kindgym 1 Bo of Britt 

9.45 – 10.30 uur Ouder-kindgym 2 Bo of Britt 

10.30 – 11.30 uur Peutergym (vanaf 3 jaar, t/m groep 1) Bo of Britt, met Lieke en Bonnie 

11.30 – 12.30 uur Kleutergym (groep 2) Bo of Britt, met Lieke en Bonnie 

We willen iedereen vragen om vanaf de eerste les, meteen op de lestijd te komen die past bij je leeftijd of 

de groep waarin je op school zit. Als dat niet kan of uitkomt, dan kun je in overleg met de leiding bij een 

andere les aansluiten. Het kan zijn dat we na enkele weken in overleg nog wat schuiven, om de groepen 

zo optimaal mogelijk in te delen.  

Verder houden we voorlopig nog steeds de volgende regels aan: 

- Kom niet eerder dan 5 minuten voor de lestijd bij de gymzaal.  

- Op zaterdag bij de ouder-kindgym 2, peuter- en kleutergym graag buiten wachten. Wij halen jullie op. 

-  Bij klachten die te maken kunnen hebben met corona, of een besmetting in de omgeving, niet komen 

gymmen! 

Tot ziens in de gymzaal volgende week! 

 

Met vriendelijke groet, 

Anouk, Bo, Bonnie, Britt, Douwe, Lieke en Mila  

Leiding gymgroepen Gymvereniging Gendringen 

START GYMSEIZOEN 2021-2022 


