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Voorstellen kleuterjuf
Sinds dit jaar hebben wij een nieuwe gymjuf voor
de kleuter- en ouder en kind groep. Zij stelt zich
graag even voor aan u:

Opbrengst jaarmarkt, stroopwafelactie en
fokveedag
Ook dit jaar hebben we weer de vaste acties
gehouden om geld in te zamelen voor de
gymvereniging. De jaarmarkt heeft € 425,00
opgebracht, de stroopwafelactie heeft € 562,18
opgebracht en de fokveedag leverde € 496,00
op. Iedereen die mee heeft geholpen willen we
langs deze weg nogmaals bedanken voor hun
inzet!

Mijn naam is Dyane Voorberg en ik ben 24 jaar. Ik
woon nu zo’n 5 maanden in Giessenburg en dat
bevalt heel goed!
Ik werk 3 dagen op een school in Nieuwaal als
kleuterjuf en val daarnaast geregeld in op andere
scholen. Ook ben ik actief bij muziekvereniging
Symphonia waar ik bugel speel.
Inmiddels zitten er al een aantal kleuter- en ouder& kind lessen op en hoop ik dat we dit met veel
plezier kunnen doorzetten!
Groetjes,
Dyane
Aftreden Monique Post
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat
Monique aftredend penningmeester was, maar
nog wel de ledenadministratie zou blijven doen.
Helaas heeft Monique de keuze moeten maken
om ook hiermee te stoppen. Wij bedanken
Monique voor alles wat ze heeft gedaan voor de
gym. Met name ook grote dank voor het opzetten
van de automatische incasso. Hier heeft heel veel
tijd in gezeten.
De ledenadministratie zal nu overgenomen
worden door Sanne Mesker.

Sponsoring buksen
Een aantal buksen waren verouderd door het vele
schieten op de jaarmarkt en de fokveedag. Piet
Cuveljé heeft twee nieuwe buksen gesponsord
en deze zijn tijdens de fokveedag in gebruik
genomen. Namens de gymvereniging willen wij
Piet hiervoor bedanken!

Afmelden leden
Wilt u of uw kind zich afmelden voor de gym?
Afmelden bij de desbetreffende gymjuf is niet
voldoende. Graag vragen wij u dit te doen via de
mail info@apollo.com. Ook voor het doorgeven
van een wijziging of vragen kunt u bij ons terecht
via de mail.
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Giessenlandentoernooi
Ook dit jaar doen wij, als vereniging, weer
mee met het Giessenlandentoernooi. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 16 december. Het
toernooi wordt gehouden in Giessenburg. De
meiden van de selectie zijn al druk bezig met
oefenen en kijken er erg naar uit om mee te doen
aan het toernooi. Wij wensen alle meiden alvast
veel succes!
Onderlinge wedstrijden
Het duurt nog even, maar zaterdag 17 februari
2018 zullen de onderlinge wedstrijden weer
plaatsvinden. Voor de meiden is het dragen van
het Apollo gympakje verplicht. Heeft uw kind deze
nog niet, kan deze besteld worden via de link op
onze site, www.apollo70.com. De jongens dragen
een zwart broekje en wit shirt. Verdere informatie
volgt later.
Bestuurslid gezocht
Inmiddels hebben wij twee nieuwe bestuursleden
welkom geheten binnen het gymbestuur. Hier zijn
we erg blij mee! Toch zijn wij nog steeds op zoek
naar een nieuw bestuurslid. Heeft u zin om zich
in te zetten voor de gymvereniging? Meldt u zich
dan aan bij één van onze bestuursleden.

Gymtijden
Maandag:
Maandag:
15.30 - 16.15 Kinderen uit groep 1 & 2 o.l.v.
Dyane Voorberg
16.15 - 16.45 Ouder en kindergym vanaf 2 jaar
o.l.v. Dyane Voorberg
18.00 - 20.00 Selectie instap, jeugd en senioren
o.l.v. Esley Bouman
20.00 - 21.00 Dames Body-fit o.l.v. Heidie
korevaar
21.30 - 22.30 Heren
Dinsdag:
18.30 - 19.30 Jongens vanaf groep 3 o.l.v. Carola
Vermaat/Christel Bor
18.30 - 19.30 Extra selectie les o.l.v. Esley
Bouman
19.30 - 20.30 Meisjes gr. 6, 7, 8 en 12+ o.l.v.
Carola Vermaat/Christel Bor
Donderdag:
16.30 - 17.30 Meisjes gr. 3, 4 & 5 o.l.v. Sanne
Mesker
Tijdens de schoolvakantie zijn er geen gymlessen
met uitzondering van bodyfit en heren.
Het bestuur
Esther Bolier, voorzitter
Marit Schippers, secretaris
Gerrit den Hartog, penningmeester
Sanne Mesker, ledenadministratie
Viona Burggraaf, algemeen lid

Jaarplanning
Wat er allemaal nog op de planning staat
aankomend jaar!
Deze jaarplanning is ook te vinden op onze site.
Giessenlandentoernooi: 16 december 2017
Sinterklaas lessen:		
week 49
Onderlinge wedstrijden: 17 februari 2018
Jaarvergadering:		
12 maart 2018
Kijkweek:			week 22

Vragen/opmerkingen
E-mail: info@apollo70.com
Website: www.apollo70.com

