Dag ouders van meisjes 1 & 2,
Onze turnshows komen dichterbij. Op zaterdag 18 maart verwachten wij jullie dochters om 18 uur
aan de deur van de kleedkamers aan de sporthal. Dit is ook het moment dat de deuren opengaan
voor het publiek. Op zondag 19 maart worden de meisjes verwacht om 12:30uur. Jullie meisjes
moeten op beide momenten verplicht aanwezig zijn! Wij verwachten de meisjes in cluboutfit (rode
fleece en een zwarte lange trainingsbroek).
Jullie kunnen reeds tickets aankopen op: ticket.turnkringkerels.be
Om deze shows optimaal voor te bereiden, houden wij ook een generale repetitie. Deze valt op
zaterdag 11 maart. Wij hebben binnen onze club 1 moment voorzien, waarbij alle leden tegelijk
oefenen voor het algemeen optreden. Wij verwachten zowel meisjes 1 als meisjes 2 om 8:30uur in
de turnzaal om aan dit algemeen optreden te werken. De individuele momenten per groep zijn:



Meisjes 1 (3de en 4de lj) = 10:40u. – 11:15u.
Meisjes 2 (5de en 6de lj) = 11:00u. – 11:35u.

Wij zijn ook heel de voormiddag aanwezig. Jullie meisjes mogen na de oefening van het algemeen
optreden dus in de turnzaal blijven tot het aan hen is voor het individueel oefenmoment. In deze
voormiddag hebben jullie ook de mogelijkheid om een fleece aan te kopen (cash geld meebrengen).
Deze is verplicht te dragen bij het algemeen optreden.
Wat de rest van de kledij betreft;



Meisjes 1: Jullie moeten zelf niets meebrengen. Enkel wat haarrekkertjes en speldjes
voorzien.
Meisjes 2: Jullie nemen zelf 1 wit en 1 rood effen topje mee. Deze brengen jullie mee in een
zakje met jullie naam erop. Jullie geven dit zakje af op 7/03; 11/03 of ten laatste op 14/03.

Een korte samenvatting:





Zaterdag 11 maart: Generale repetitie om 8:30uur aanwezig + moment aankoop fleece.
Kledij in een zakje met je naam erop bezorgen voor de turnshow.
Zaterdag 18 maart: Om 18uur aanwezig in fleece en een lange zwarte trainingsbroek.
Zondag 19 maart: Om 12:30uur aanwezig in fleece en een lange zwarte trainingsbroek.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie dochters te zien schitteren. De trainers,
Emma, Hanne, Jana en Linde

