De kerstvakantie zit er weeral op en ondertussen zijn ook de eerste
trainingen van 2019 al achter de rug. Hopelijk hebben jullie een
deugddoende vakantie gehad. Het bestuur en de trainsters wensen
jullie allemaal een gezond, sportief en gelukkig 2019!
Ondertussen zijn we het al goed gewoon in ons “nieuwe” zwembad,
alleen zorgen de droogtrainingen af en toe voor wat problemen
door de verschilllende locaties. We hopen dat hier nog verbetering
in komt, maar in afwachting daarvan toch nog eens op een rijtje wie
wanneer droogtraint in welke zaal:

Bubbels, 1 en 2
Groep 3
Groep 4 en 5

Zaal boven
zwembad
Di 18u – 19u
Di
17u – 18u

Sportzaal school

Di
18u30 – 19u

Judozaal in
sportpunt

Do 18u15 – 19u

Groep 6
Groep 7
Groep 8

Polyvalente
zaal*

Do
19u30 – 20u30

Vrij
18u30 - 19u30
Di
18u30 - 19u30
Vrij
18u30 - 19u30

Zat
10u30 - 11u30

*Polyvalente zaal: zaal boven in het oude zwembad, tegenover de
woning van de concierge. Binnenkomen is vanaf nu altijd via de kant
van de voetbal!
Stage te Heverlee: graag aanwezigheid bevestigen en betalen
Er zijn nog heel wat meisjes die niet betaald hebben voor de stage
en waarvan we dus niet zeker weten of ze meegaan. Gelieve voor
een goede organisatie van de stage te laten weten aan
mestdagh.adam@gmail.com of je al dan niet meegaat en zo snel
mogelijk over te schrijven. Als je al betaald hebt, dan hoef je niets
meer te doen.
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Brevettendag voor groep 1, 2 en 3 op zaterdag 23 maart
Op zaterdag 23 maart is er een eerste kans voor de meisjes van
groep 1, 2 en 3 om hun brevet te halen. Die dag verwachten we
jullie allemaal om 10u30 aan de judozaal in het sportpunt. De
trainster zal nog een mail versturen met alle nodige informatie.
Opgelet: voor groep 7, 8 en 9 gaat de droogtraining die dag
uitzonderlijk door in de polyvalente zaal!
Paasvakantie: gewone trainingsuren
Tijdens de paasvakantie gaan de gewone trainingen door zoals
anders.
Luxemburg: 3 - 5 mei voor preminiemen, miniemen en kadetten
Ook dit jaar gaan we weer naar Luxemburg, dit keer in het weekend
van 3 - 5 mei. Gelieve hiervoor €100 over te schrijven op ons gekend
rekeningnummer. Per categorie werden 10 meisjes geselecteerd.
Graag voor het einde van januari je trainster te verwittigen als je
toch niet kan meegaan. Zo kunnen we eventueel andere meisjes
ook nog de kans geven. Ouders die graag mee willen gaan met de
bus kunnen hun naam doorgeven via mail. Daarvoor vragen we wel
een bijdrage van 25 euro.
Preminiemen: Aurélie, Féline, Juline, Lieselot, Lize, Sarah, Valentina,
Zoë
Miniemen: Maryline, Naomi, Ava, Merel, Louise, Valentine,
Margaux, Amalia, Sofia, Hannah
Kadetten: Yoni, Ines, Maya, Erica, Ellen, Febe, Silke, Margot, Dafnée,
Kato

Zaterdag 18 mei: minishow en club-BBQ
Aangezien ons nieuwe zwembad geen grote tribune heeft, zullen we
in principe onze 2-jaarlijkse grote show organiseren in het nieuwe
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zwembad van Kortrijk. Het einde van de werken in Kortrijk staat
jammergenoeg pas gepland in de loop van het voorjaar, dus zijn we
genoodzaakt om de grote show nog een jaartje uit te stellen. We
houden dit jaar dus uitzonderlijk nog een mini-show. We zullen
wellicht meerdere shows geven zodat alle mama’s en papa’s toch
zeker hun dochter aan het werk kunnen zien. De mini-show zal zoals
steeds gevolgd worden door een club-BBQ. Concrete info volgt
later. We rekenen uiteraard op jullie massale aanwezigheid op deze
leuke dag. Mocht je uitzonderlijk toch niet kunnen deelnemen aan
de minishow, gelieve dan zo snel mogelijk je trainster in te lichten!

Kalender 2019
17/02: Vlaams Kampioenschap Miniemen te Liedekerke
24/02: Vlaams Kampioenschap Junioren te Brugge
03-08/3: Stage te Heverlee voor iedereen!
15/03: Kampioenenviering te Sint-Denijs (geen training)
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
12/05: Recreameeting te Deurne
12/05: Preminiemen Ann Fontaine te Mechelen
18/05: Minishow en club-BBQ voor iedereen!
10/06: Talentdag voor geselecteerde meisjes te Mechelen

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

