SHOW: 15 – 17 april
Ondertussen zitten we in de laatste rechte lijn naar de allerlaatste
grote show in ons vertrouwde zwembad. Hieronder nog de laatste
puntjes:
Een blad met verschillende taken die moeten gedaan worden voor
en tijdens de show, werd meegegeven met de meisjes op de
training en gemaild. Mogen wij een laatste oproep doen aan jullie,
mama’s, papa’s,…, om een handje toe te steken en er samen met
ons een spetterende show van te maken? Met vragen over die
taken kan je bij de trainsters terecht. Alvast bedankt!
Het showbadpak kost €45 en moet betaald worden voor 12 april.
Het badpak wordt enkel meegegeven naar huis na de laatste show
indien wij de betaling ontvangen hebben.
Op zaterdag 1 april wordt de groepsfoto getrokken. We zouden dan
ook graag hebben dat alle leden van groep bubbels, 1 en 2 om
11u30 aanwezig zijn.
We hebben nog niet alle kledij ontvangen. Graag onderstaande
kledij genaamtekend meebrengen vóór 8 april:
Af te geven aan Tiffany:
Groep 6: zwarte legging
Groep 7: zwarte t-shirt + zwarte legging
Groep 8: zwarte legging OF dikke bruine kousenbroek en bruine tshirt (af te spreken met Sofie)
Kleintjes van Groot en Klein (Noami, Laura, Anne, Maya): zwart
badpak
Af te geven aan Fien:
Groep 9 (paarden): witte polo + zwarte legging
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Groep 9 + senioren (olifanten): grijze losse trainingsbroek + grijze tshirt
Senioren (wolven): zwarte legging

Geen training: dinsdag 18 april
Na het vele trainen van de laatste weken en de 4 shows zullen de
meisjes wat rust kunnen gebruiken. Daarom is er GEEN training op
dinsdag 18 april.
Luxemburg: weekend 5 – 7 mei
Net zoals vorig jaar vertrekken wij op vrijdag in de late namiddag
met de bus naar Luxemburg en hebben we onze eigen kookploeg
mee. De solisten vertrekken vroeger met eigen vervoer. De kostprijs
voor het weekend bedraagt €100. Gelieve dit over te schrijven met
vermelding Luxemburg + naam van je kind. Ouders die meewillen
met de bus betalen €25, mee-eten kan voor €8 per maaltijd. De
solo’s junioren en miniemen zullen vroeger moeten vertrekken
maar worden daarvan nog op de hoogte gebracht.

KBC Verzekeringen Vandemeulebroecke bvba - Kortrijk- Bellegem - 056/224855

