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Tijd voor de nieuwtjes

HET LAATSTE NIEUWS OVER
ONZE CLUB

Normaal gezien had in februari ons

1 - Wijziging coronamaatregelen

spetterend turnfeest plaatsgevonden.

2 - Spaghettiavond

Corona gooide helaas ook dit jaar roet in

3 - Zomerfeest M&K

het eten. Maar niet getreurd: we hebben

4 - Actie Spar

dit jaar een alternatief gepland staan!

5 - Paasvakantie

Meer hierover lees je verder in de
nieuwsbrief.

1- Coronamaatregelen
Vanaf maandag 7 maart staat de corona-barometer op geel. Goed nieuws want dit
betekent weer extra versoepelingen tijdens onze turnlessen:
- Mondmaskers zijn zowel voor leden als trainers niet langer verplicht.
- Ouders zijn opnieuw toegelaten in de kleedkamers
- Toeschouwers zijn opnieuw welkom in de Gymnopolis.
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2 - Spaghettiavond
Door de omschakeling naar code geel kan ook onze spaghettiavond opnieuw op een
normale wijze doorgaan. Joepie! Deze vindt plaats op zaterdagavond 23 april. Kom dus
allen genieten van onze lekkere, verse spaghetti in het Olivetenhof (Olivetenvest 32 te
Mechelen). Naast de traditionele spaghetti voorzien wij ook een vegetarische en halal
variant zodat iedereen een bordje kan mee-eten. Ook take-away zal opnieuw mogelijk
zijn. Info omtrent de inschrijvingen volgt binnenkort via een aparte mail.
Let op: de turnlessen (rakkers en beloftes) op deze zaterdagavond zullen door deze
activiteit niet doorgaan. Jullie trainers staan namelijk te zwoegen boven de
kookpotten. De kleuterlessen 's ochtends zullen wel gewoon doorgaan.

3 - Zomerfeest M&K
Ter vervanging van ons geannuleerde turnfeest voorzien wij op zaterdagnamiddag 14
mei 2022 een heus zomerfeest! Dit evenement zal doorgaan in de turnzaal
Gymnopolis en elke groep zal de kans krijgen om hun beste turnkunsten te tonen aan
ouders, familie en vrienden. Daarnaast wordt er ook een drank- en eetgelegenheid
voorzien met leuke randanimatie voor de kindjes. De ideale gelegenheid dus om de
gezellige clubsfeer op te snuiven!
Meer info hieromtrent volgt later maar noteer deze datum dus alvast in jullie agenda.

4 - Actie Spar
Spar Mechelen steunt onze vereniging!
Wie van 3/3 t.e.m. 30/3 gaat winkelen in Spar Mechelen op de Brusselsesteenweg 126
krijgt per aankoopschijf van 20 euro een jeton. Deze jeton(s) kan je nadien deponeren
in een urne van onze vereniging. Nieuw dit jaar is dat de urne niet meer in de winkel
zelf staat, maar we een eigen locatie moesten kiezen. Onze urne kan je terugvinden
in krantenwinkel Press Shop Mechelen Vaart (Brusselsesteenweg 6C). Je mag je
jetons uiteraard ook steeds in de les aan de leiding afgeven. 1% van het totaalbedrag
(=0,20 euro per jeton) van de urne wordt uitgekeerd aan onze vereniging.

5 - Paasvakantie
Van 4 april tot en met 18 april (paasmaandag) vindt de paasvakantie plaats. Tijdens
deze periode worden er geen turnlessen gegeven. Op zaterdag 2 april wordt er dus wel
nog les gegeven. Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, gelieve dan de betreffende
leiding te verwittigen zodanig dat zij een inschatting kunnen maken van het aantal
leden.
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