Dag flamingo’s,
We zijn heel blij om 22 nieuwtjes te mogen verwelkomen dit jaar.
Hiermee kloppen we af op een recordaantal van 126 leden! Bedankt
aan alle ouders en meisjes voor het vertrouwen in onze club, wij
kijken er naar uit om er samen weer een sportief en leuk jaar van te
maken!
Informatiekanalen
Naast de maandelijkse ledenbrief kunnen jullie ook alle nodige
informatie vinden op onze website www.synchroflamingo.be.
Praktische informatie ivm de wedstrijden kan ook altijd gevonden
worden op de website van de Vlaamse zwemfederatie
(www.zwemfed.be). Regelmatig eens surfen naar beide is dus de
boodschap! Daarnaast hebben we ook een facebook-pagina
(openbaar) en -groep (privé). Maak jullie zeker en vast lid om op de
hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.
Geen training
In november is er voor niemand training op dinsdag 1/11 (VC
kadetten), vrijdag 11/11 (BK combo) en vrijdag 18/11
(zwemmarathon).
Voor de bubbels, groep 1 en groep 2 is er ook geen training op
zaterdag 19/11 omwille van de klaaskoekenverkoop.
Kerstvakantie
De laatste training van 2016 gaat door op donderdag 22 december.
Na een korte winterstop vliegen we er weer in op dinsdag 3 januari!
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Wedstrijden
 1 nov: Vlaams criterium Kadetten in St. Kruis, Brugge.
Afspraak 12u ter plaatse
 6 nov: Recreameeting in Maasmechelen, die start om 13u
 11 nov: BK combo in La Louviere. Het startuur van de
wedstrijd is nog steeds niet gekend, dus het vertrekuur van
de bus zal later meegedeeld worden via de website.
 26-27/11: Flanders Synchro Open in Magdalena zwembad
van Kortrijk. Iedereen welkom om te komen supporteren
voor de Vlaamse miniemenselectie met SKF-ers Hannah,
Luna en Maryline!
Helpende supporters voor 1 van de wedstrijden kunnen nog steeds
een mailtje sturen naar tiffany@synchroflamingo.be
Zwemmarathon
Op vrijdag 18/11 vindt de zwemmarathon plaats in het zwembad
van Zwevegem. Bedoeling is om met de club zoveel mogelijk
baantjes te zwemmen. De snelste zwemmer van elke baan wint zelf
een duikbril! Wanneer SKF aan de beurt is, zal later meegedeeld
worden via de website. Er kan ter plaatse €1,20 betaald worden bij
wijze van inschrijving. We rekenen alvast op jullie massale opkomst
om de club te vertegenwoordigen!
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Klaaskoekenverkoop
Ondertussen kregen jullie een bestelformulier mee voor de
klaaskoeken. Meisjes die dit niet gekregen hebben, kunnen dit
navragen bij hun trainster of een mailtje sturen naar
skfzwevegem@gmail.com. De strookjes voor de voorverkoop kan je,
samen met gepast geld, afgeven op zaterdag 5/11 of zaterdag 12/11
tussen 10u en 12u30 aan de ingang van het zwembad. Vergeet niet
dat de groep met het meest bestelde pakken/meisje zich aan een
verrassing mag verwachten!
De bestelling zelf kan opgehaald worden in de kelder van het
zwembad op zaterdag 19/11 tussen 10u en 12u30. Dan vindt ook de
straatverkoop plaats, aansluitend op de training die die dag
uitzonderlijk gedaan is om 12u30. We verwachten dat alle meisjes
vanaf groep 3 hieraan deelnemen. Kan je toch niet aanwezig zijn,
gelieve dan zo snel mogelijk tiffany@synchroflamingo.be te
verwittigen. We kregen al reeds heel wat respons op onze oproep
voor begeleiders, waarvoor hartelijk dank!! Als er nog mensen zijn
die een groep meisjes willen begeleiden, aarzel dan zeker niet om
Tiffany nog te verwittigen.
Stage krokusvakantie
Zoals elk jaar gaan we tijdens de krokusvakantie op stage naar OudHeverlee-Leuven. Dit jaar vertrekken we op zondag 26 februari en
zijn we terug op vrijdag 3 maart. De kostprijs van onze stage is 200
euro. Gelieve een voorschot te betalen van €50 voor 15 december
op het rekeningnummer BE63 7350 4163 4408. De vegetariërs
mogen alvast mailen naar skfzwevegem@gmail.com. Concrete info
volgt later.
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Decathlonsportkaart
Vanaf heden hebben wij met de club een Decathlon sportkaart. Die
clubkaart is een moederkaart waaraan elk lid zijn persoonlijke
Decathlonkaart kan koppelen. Met elke aankoop steunen jullie de
club zonder er zelf iets aan te verliezen en daar bovenop krijgen
jullie een tegoed bon van €6 voor het linken van jullie kaart aan
onze moederkaart. Win-win voor iedereen dus!:)
Concreet zal je een mail krijgen waarop je het nummer van je kaart
zal kunnen invullen als je al een decathlonkaart hebt of een nieuwe
kaart zal kunnen aanmaken die dan meteen gelinkt is met onze
clubkaart. Tijdens de klaaskoekenverkoop/winkel (18/11) zal er ook
de mogelijkheid zijn om het nodige te doen met hulp van het
bestuur. Als je al een kaart hebt, breng die dan dus zeker mee!
Uitslagen
Na de junioren eerder in deze maand, kaapten afgelopen zondag
ook onze jongste telgen de gouden plak weg met hun combo op het
Vlaams Criterium. Dikke proficiat aan alle miniemen en hun
trainsters! De toon is alvast gezet, op naar het BK combo!
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