NIEUWSBRIEF
01 - November 2018
Waarom een digitale nieuwsbrief?
Omdat we het belangrijk vinden dat je als ouder betrokken bent bij wat er
zoal gebeurt in onze vereniging en we je hierover graag willen informeren.
Je mag voortaan onze nieuwsbrief een drietal keer per turnjaar in je mailbox
verwachten.
In onze eerste kersverse nieuwsbrief lijsten we dan ook een aantal punten op
die goed zijn om weten bij de aanvang van dit nieuwe turnjaar.
Deze eerste nieuwsbrief ontvangt u van ons op papier om ouders de kans te
geven ons alsnog een e-mailadres te bezorgen. Onze tweede en volgende
nieuwsbrieven zullen enkel nog digitaal verspreid worden, tenzij op
uitdrukkelijk verzoek.

WAAROM OP TIJD LIDGELD BETALEN

-

Je kind is verzekerd.
Je kind ontvangt alles waar hij/zij recht op heeft (bijvoorbeeld een geschenkje bij Sinterklaas).
We kunnen sneller op zoek naar eventueel bijkomende ondersteuning wanneer we zicht krijgen op de
definitieve grootte van een groep.
Je ontvangt alle brieven via mail zodat je goed op de hoogte bent.

JE E-MAILADRES IS VOOR ONS BELANGRIJK

Waarom ons je e-mailadres(sen) bezorgen? Omdat wij je in de toekomst heel graag via mail onze brieven willen
bezorgen.
-

-

Je ontvangt alle informatie want brieven uitdelen tijdens de les heeft nadelen: de brief blijft al eens achter in
de kleedkamer, je kind was afwezig op de dag dat de brief uitgedeeld werd, de brief gaat thuis verloren,
kostprijs voor de turnkring, papierverspilling…
Het gebeurt gelukkig niet elk jaar, maar af en toe kunnen wij geen gebruik maken van de sporthal door
bijvoorbeeld een competitiewedstrijd en worden wij heel laat op de hoogte gesteld hiervan. Als wij je via
mail kunnen informeren, kunnen we voorkomen dat je tevergeefs naar de sporthal rijdt.

ROTATIESYSTEEM HULPLEIDING

Graag geven wij je een woordje uitleg bij het rotatiesysteem van onze hulpleiding. Zoals je misschien al gemerkt hebt
in de afgelopen jaren, werken wij met een doorschuifsysteem voor onze leiding in opleiding. Dat betekent concreet
dat zij twee à drie keer per jaar in een andere groep staan. Waarom doen wij dit:
-

Hulpleiding krijgt op die manier de kans om van verschillende lesgevers te leren.
Hulpleiding leert welke groepen (leeftijden) hen het best liggen.
Hulpleiding wordt door verschillende hoofdleiders geëvalueerd en bijgestuurd.

De leden ondervinden hier geen hinder van. Hun hoofdleiding blijft een constante gedurende het volledige
turnseizoen. Kinderen vinden het soms moeilijk om ‘afscheid’ te nemen, maar anderzijds merken wij dat ze na één
les de nieuwe hulpleiding al in hun hart sluiten. De afwisseling kan als positief ervaren worden.

SAFETY FIRST!

Onze visie over drinken en naar het toilet gaan tijdens de les: We willen aan jullie, de ouders van onze leden, vragen
om jullie kind(eren) vóór de les te laten drinken en naar het toilet te laten gaan. De leiding heeft een grote
verantwoordelijkheid over de groep. Wij vinden het dan ook niet goed dat kinderen de gang of kleedkamer in lopen
zonder supervisie. Als dat in een individueel geval al eens nodig is, kan dat uiteraard. We willen er echter geen
gewoonte van maken. Voor de kinderen moet het duidelijk zijn dat ze gedurende de les in de sporthal bij de lesgever
blijven. Safety first!

OPROEP

Voor onze kleuters willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. We zijn op zoek naar
ouders of grootouders die tijdens de les in de sporthal blijven om een kleutertje veilig naar het toilet en terug te
brengen. Op die manier kunnen de lesgevers zich concentreren op de turnles, kan de kleuter tijdig naar het toilet en
verloopt alles op een veilige manier. Als jij graag wil helpen, mag je de kleuterleiding hierover aanspreken. Zij gaan
je met open armen ontvangen!
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Indien je deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
kan je hier uitschrijven

