
 

    

 

Beste turnsters en ouders, 

We hopen dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad. In deze brief vinden jullie informatie over de start van alle 

turnlessen. Er is hier en daar iets veranderd in de lestijden, dus kijk even goed naar de groepen en tijden.  

Op dinsdag 31 augustus is de eerste turnles van het seizoen. Tot aan de herfstvakantie starten we een kwartier later met de 

eerste groep, omdat de zaal voor onze les bezet is. De dinsdaglessen worden gegeven door Minke en/of Anouk, Lieke en/of 

Bonnie assisteren. Op vrijdag zijn er twee groepen die samen starten, maar een andere eindtijd hebben. Halverwege de les 

komen ook de seniorenturnsters erbij en zij turnen samen met groep 2 tot het einde van de les. De vrijdaglessen worden 

gegeven door Minke of Bo, met Ella als assistent. Hieronder de groepsindeling en de lestijden van beide dagen: 

Dinsdag groep 1: 

Destan, Lisa, Isa B., Siënna, Delilah, Sara, Naomi, Jente,  

Esmée, Suus, Mürvet, Fré, Meis en Isa W. 

Dinsdag groep 2: 

Jet, Isabel, Ize, Guusje, Bien, Eline, Mila,  

Caitlyn, Femke, Tess, Indy, Lieke, Ellen en Luca. 

Voor de herfstvakantie: 

Prinsenhof open: 16.40 uur 

Omgekleed in de zaal zijn en samen klaarzetten: 16.45 uur 

Lestijd: 17.00-18.15 uur 

Na de herfstvakantie: 

Prinsenhof open: 16.25 uur 

Omgekleed in de zaal zijn, samen klaarzetten: 16.30 uur 

Lestijd: 16.45-18.15 uur 

Omgekleed in de zaal zijn: 17.55 uur 

Lestijd: 18.00 – 19.30 uur 

Samen opruimen en afsluiten: 19.30 – 19.45 uur. 

We willen jullie vragen om vanaf de in het rood aangegeven tijd bij de zaal te komen, zo voorkom je dat je buiten moet wachten 

tot de leiding aanwezig is. Houd ook rekening met de coronaregels: bij klachten of besmetting in de omgeving, niet komen 

turnen! Hopelijk kunnen we er op deze manier een fijn turnjaar van maken met elkaar. Hebben jullie nog vragen, of 

opmerkingen rondom de lesdagen en  -tijden? Neem dan contact op met Minke. 

Binnenkort (eind september) ontvangen jullie meer informatie over: 

- Turnwedstrijden: alle turnsters uit geboortejaar 2012 en eerder gaan dit jaar deelnemen aan wedstrijden. Als de indeling en 

data duidelijk zijn, stuur ik jullie een overzicht en meer informatie. 

- Nieuwe wedstrijdturnpakjes voor alle turnsters die wedstrijden gaan turnen (dus, geboren in 2012 en ouder). De kosten zullen 

waarschijnlijk rond de € 65,- per pakje zijn, dit is wellicht alvast prettig om te weten. Het huidige zwart/roze wedstrijdpakje mag 

vanaf nu in de trainingen worden gedragen.  

Voor nu verheugen we ons erop om alle turnsters weer terug te zien volgende week!  

Met vriendelijke groet, 

Anouk, Bo, Bonnie, Britt, Ella, Lieke en Minke 

Leiding turngroepen Gymvereniging Gendringen 

Vrijdag groep 1: 

Lisa, Isa B., Jente, Mürvet, Jet, 

Isabel, Ize, Roos en Julia 

Vrijdag groep 2: 

Mila, Caitlyn, Femke, Tess, Indy,  

Marit, Lieke, Lotte, Ellen en Luca. 

Vrijdag seniorenturnen 

Anouk, Suzanne, Maaike 

Prinsenhof open: 17.25 uur 

Omgekleed in de zaal zijn, samen 

klaarzetten: 17.30 uur 

Lestijd: 17.45-19.15 uur 

Prinsenhof open: 17.25 uur 

Omgekleed in de zaal zijn, samen klaarzetten: 

17.30 uur 

Lestijd: 17.45-19.45 uur 

Samen opruimen & afsluiten: 19.45-20.00 uur. 

Lestijd: 18.45 – 19.45 uur 

Samen opruimen & 

afsluiten: 19.45-20.00 uur 

START TURNSEIZOEN 2021-2022 


