Beste ouders
Binnenkort is het zo ver, onze jaarlijkse turnshow ! Hierbij nog enkele afspraken 
De generale repetitie
De generale repetitie gaat door op zaterdag 11 maart.
 Kleuters: aankomst om 8u35 in de turnzaal, slot om 9u50.
De shows
De shows gaan door op zaterdag 18 én zondag 19 maart.
 Op zaterdag 18 maart start de show om 19u (deuren open om 18u).
Wij verwachten de kids tussen 18u en 18u30 aan de kleedkamers van de sporthal.
Tip: uit ervaring weten we dat de show op zaterdagavond voor kleuters laat eindigt.
Aangezien ze ook op zondag paraat moeten zijn, kunnen jullie jullie schatjes op
zaterdag reeds tijdens de pauze komen ophalen om hen in bed te leggen.
Om dit overzichtelijk te laten verlopen vragen we jullie om, indien de kleuter wordt
opgehaald tijdens de pauze, het blauwe lint - dat aan deze brief hangt – stevig aan
het zakje met kledij te hangen. Deze kindjes worden door de trainers begeleid naar
de plaats waar jullie ze afgezet hebben.
De andere kleuters blijven bij ons tot het einde van de Turnshow. Het is niet de
bedoeling dat “opgehaalde kids” de show verder volgen.
 Op zondag 19 maart start de show om 13u30 (deuren open om 12u30).
Wij verwachten de kids tussen 12u30 en 13u00, zelfde plaats .
Op zondag blijven de kleutertjes bij ons en kunnen zij meegenieten van de Turnshow!
De kledij op Turnshow
Wij verwachten de kinderen telkens in tenue van de turnkring (rode fleece, T-shirt van de
Turnkring en lange zwarte trainingsbroek). De fleece (€35) en T-shirt (€8) kan u nog
aankopen tijdens de generale repetitie in de vergaderzaal van de turnzaal en dient cash
betaald te worden.
Voorbereiding 
Gelieve tegen 11 maart het volgende mee te brengen in een plastiek zakje met elk stuk
genaamtekend:


Kledij kleuters (training op zaterdag van 8u45 tot 9u45):
o Groep 1 en 2: geen extra kledij: zij gebruiken hun tenue van de turnkring
o Groep 3: blauwe T-shirt en een pet
o Groep 4: flanellen pyjama



Koekje en drankje voor de show zaterdag en voor de show van zondag.
o Gelieve de chocolade rond de koeken te beperken aub 

De kaarten
De kaarten kan je online verkrijgen via de site www.turnkringkerels.be
Met sportieve groeten
De trainers

