Ledenbrief december 2018
Geen training: examenstop en kerstvakantie
Voor alle meisjes van groep 6 tem groep 9 is er geen training op
dinsdag 11/12 en donderdag 13/12 omwille van de examens. De
laatste training van 2018 gaat voor iedereen door op zaterdag 22
december. Na een korte winterstop vliegen we er weer in op
donderdag 3 januari!
Stage in de krokusvakantie: €50 voorschot betalen voor 15/12
Naar goede jaarlijkse gewoonte gaan we ook in 2019 terug op stage
in de krokusvakantie. We vertrekken op zondag 3 maart en komen
terug op vrijdag 8 maart. Om zicht te hebben op het aantal meisjes
vragen we om voor 15 december een voorschot van €50 te betalen
met vermelding van je “naam + stage” op het rekeningnummer
BE63 7350 4163 4408, de overige €150 moet betaald worden tegen
25 januari. Vergeet ook zeker niet je trainster in te lichten als je niet
meegaat. Graag ook de medische fiche ingevuld terug bezorgen aan
skfzwevegem@gmail.be. Vegetariërs mogen dit ook melden op dit
mailadres. Concrete info volgt later. Het wordt weer zeer leerrijk en
plezant en we hopen dan ook dat iedereen meegaat!
Kerstshow op 23/12 in Antwerpen voor groep 6
Op zondag 23/12 doen de meisjes van de recreagroep mee aan een
kerstshow in het Wezenbergzwembad te Antwerpen. We vragen
enkele bereidwillige ouders om de meisjes te voeren. Graag
verwittigen aan Renée of Rike indien u wil rijden. Afspraak om 11u
in Antwerpen. De show start om 15u.
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Competitievergunning 2019: €30 betalen voor 15/12
Willen alle meisjes die in 2019 aan competitie doen (groep 4, 5, 7, 9
en senioren) €30 over schrijven op ons gekend rekeningnummer
met vermelding van “CV + naam”. Alvast bedankt!
Wedstrijden preminiemen groep 3: Ann fontaine en Luxemburg
Hoewel ze nog niet aan de reguliere competitie mogen deelnemen,
worden er toch al wedstrijden georganiseerd voor preminiemen.
Aangezien dit een goede voorbereiding is op echte wedstrijden in
een gemoedelijke sfeer zouden we dit jaar graag aan 2 wedstrijden
deelnemen met de meisjes van groep 3:
- Preminiemen Ann Fontaine: 12/05/2018 te Mechelen
- Preminiemen SL Cup Luxemburg: 03-04/05 te Luxemburg. We gaan
hier de vrijdagavond samen met de andere categorieën met de bus
naar toe. De preminiemen zwemmen enkel op zaterdag.
Gelieve voor het einde van het jaar aan Jasmien te laten weten of je
hier aan kan deelnemen, want enkel bij een voldoende grote
opkomst doen we hier aan mee. Een competitevergunning is
hiervoor niet nodig.
Verslag activiteiten najaar 2018
Op donderdag 11 november vond het BK combo plaats. Zowel de
miniemen als de kadetten en de senioren veroverden een zilveren
medaille. Dikke proficiat aan meisjes en trainsters voor het harde
werk! Tijdens het eerste weekend van december namen de
kadetten Ellen, Margo en Silke deel aan de Christmas Prize in Praag
met de Vlaamse Selectieploeg. Naast mooie individuele resultaten
werden ze knap 12e met hun team in een overwegend ouder en
super sterk deelnemersveld van 22 teams. Goed gedaan meisjes!
Op zaterdag 17 november vond het eerste SKF-Sintfeest plaats met
aansluitend de jaarlijkse klaaskoekenverkoop. De verkoop ging heel
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vlot, om 16u30 was alles al verkocht. Bedankt aan alle ouders die
hun vrije middag opofferden om de meisjes te begeleiden!!
En er waren dit jaar gelukkig weer geen stoute kindjes bij! ;-)
Kalender 2019
17/02: Vlaams Kampioenschap Miniemen te Liedekerke
27/02: Vlaams Kampioenschap Junioren te Brugge
17/03: Belgisch Kampioenschap Miniemen te Mechelen
24/03: Vlaams Kampioenschap Kadetten te Bree
31/03: Belgisch Kampioenschap Junioren te Oostkamp
28/04: Belgisch Kampioenschap Kadetten te Schaarbeek
01/05: Belgisch Kampioenschap Senioren te Zwevegem
03-05/05: SL CUP-Luxemburg voor Preminiemen, Miniemen,
Kadetten, Junioren
12/05: Recreameeting te Deurne
12/05: Preminiemen Ann Fontaine te Mechelen
Voor alle bovenstaande wedstrijden zijn we verplicht om helpende
supporters op te geven. Alvast heel erg bedankt aan vrijwilligers om
zich op te geven bij Tiffany!!

De trainsters en het bestuur wensen jullie alvast veel succes met
de examens en voor daarna een deugddoend kerstverlof!
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