Dag flamingo’s,
We zijn heel blij om 20 nieuwtjes te mogen verwelkomen dit jaar.
Hiermee kloppen we af op een totaal van 110 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.
Belangrijke data: stage en minishow
Zoals elk jaar gaan wij ook dit jaar in de krokusvakantie 5 dagen op
stage naar Oud-Heverlee. De mini-show, die 2-jaarlijks plaatsvindt
en afgewisseld wordt met de grote show, gaat dit jaar door op 19
mei. Beide vormen het hoogtepunt van ons SKF-seizoen, dus zet
deze data zeker al in jullie agenda!! Mocht je nu al weten dat je er
niet bij kan zijn op 1 van de 2, licht dan zeker al je trainster in.
Spaghettiavond
De spaghettiavond en het bijhorend infomoment zijn achter de rug
en het was alweer een geslaagde editie! Bedankt aan alle
aanwezigen en zij die spaghetti hebben afgehaald!
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Competitie
Alle meisjes die hun brevet 3 gehaald hebben, worden verwacht om
volgend seizoen deel te nemen aan de miniemenwedstrijden. Zet
alvast 11 februari (VK miniemen) en 11 maart (BK miniemen) in
jullie agenda! Gelieve het medisch attest in bijlage te laten invullen
door de huisdokter en tegen eind november terug te bezorgen aan
je trainster. Informatie over de competitievergunning komt in een
van de volgende ledenbrieven. Algemene info ivm de wedstrijden
vinden jullie in het document in bijlage.
VC kadetten
Het Vlaams criterium kadetten vindt plaats op 1 november, te SintKruis (Brugge). Alle meisjes van groep 7a en 7b nemen hieraan deel.
De deuren gaan open om 12u, we rekenen erop dat jullie onderling
het vervoer regelen.
Geen training en winterstop
In november is er voor niemand training op donderdag 2/11,
zaterdag 11/11 (BK combo) en vrijdag 17/11 (zwemmarathon). Het
BK combo gaat door in Zwevegem, dus kom allemaal maar
supporteren voor de miniemen, kadetten, junioren en senioren!
De laatste training van 2017 is op zaterdag 23 december, we vliegen
er weer in op donderdag 4 januari!
Klaaskoekenverkoop
Ondertussen hebben jullie het formulier gekregen waarme jullie
klaaskoeken kunnen bestellen voor jezelf, familie, vrienden,…Begin
dus maar alvast iedereen in je omgeving warm te maken voor de
heerlijke klaaskoeken, want de 10 meisjes die het meest verkopen
in voorverkoop én meedoen aan de straatverkoop krijgen een
cinematicket! De straatverkoop van de klaaskoeken gaat dit jaar
door op zaterdag 18 november en is verplicht voor alle meisjes
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vanaf groep 3. Die dag is er training tot 13u. Als je echt niet kan
deelnemen, gelieve dan Tiffany (tiffany@synchroflamingo.be) te
verwittigen, zodat wij en je groepsgenoten niet voor verrassingen
komen te staan de dag zelf. Meisjes die van 2009 zijn, maar in een
lagere groep zitten, mogen zeker ook deelnemen, maar laten dit
ook best weten aan Tiffany. De jongere meisjes worden begeleid
door een ouder met auto, de oudsten trekken er op uit met de fiets
om klaaskoeken te verkopen in de omgeving van het zwembad. We
zijn ook op zoek naar ouders om de meisjes te begeleiden die dag.
Mama’s en papa’s die op zaterdag 18/11 vrij zijn tussen 13u en (ten
laatste) 17u en zin hebben om een groep meisjes rond te voeren
tijdens hun verkoop en te helpen met het wisselgeld, mogen mailen
naar Tiffany, met vermelding van het aantal meisjes dat je kan
meenemen in de auto. Alvast bedankt!
Zwemmarathon
De zwemmarathon vindt dit jaar plaats op 17 november. Inschrijving
kost €1,2, ter plaatse te betalen. Exacte uur volgt later!
Resultaten
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 junioren en miniemen en
hun trainsters! De toon is alvast gezet, nu de kadetten nog en dan
op naar het BK combo!
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