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Beste allemaal, hier zijn we weer met de nieuwsbrief van oktober.  

Familiedag 

Aankomende zaterdag 3 oktober is er weer een familiedag. Deze 

leuke en gezelige dag word gehouden van 14:00 tot 17:00 en 

iedereen is welkom. We hebben weer leuke activiteiten voor jong en 

oud. Dus neem je moeder, vader, of je oude omaatje mee en samen 

maken we er een topmiddag van!! 

Het programma van de familiedag vind je in de bijlage van deze mail, 

net als het formulier voor de sponsoractie. 

SPONSORACTIE FAMILIEDAG 

Op de familiedag willen we geld inzamelen voor nieuwe toestellen, 

door het houden van een sponsoractie. Idereen kan zich laten 

sponsoren bij het uitvoeren van een aantal gymnastiekoefeningen. 

Print het formulier uit, ga langs bij buren, vrienden en familie en laat 

je sponsoren! 

 

 

  



 

Clubkampioenschappen 

Helaas zijn we genoodzaakt om de clubkampioenschappen die 

gepland staat op 7 november, door te schuiven naar een andere dag. 

Dit omdat de zaal is verhuurd en vanwege het zwangerschapsverlof 

van juf Hanneke. Dit betekent dus niet dat jullie op je lauweren 

kunnen rusten, want binnenkort komen we met een nieuwe datum! 

De Sporthal 

Het zou niet nodig moeten zijn, maar door recente gebeurtenissen 

gaan we het toch maar even vermelden.  We mogen van de 

gemeente Neder-Betuwe gebruik maken van een prachtige 

sporthal. We gaan er vanuit dat iedereen met respect omgaat met 

de hal en alles wat er in staat. Helaas was dit niet voor iedereen 

duidelijk en waren we genoodzaakt een officiële waarschuwing te 

geven. Dit doen we uiteraard liever niet, dus we willen iedereen 

met klem vragen zuinig te zijn op onze geliefde sporthal. Dit geldt 

overigens niet alleen voor de hal, maar ook zeker op de mensen die 

er in werken!  

Vervanging juf Hanneke 

Nog 4 weekjes en dan dient de baby van juf Hanneke zich aan en 

alhoewel de peuters en kleuters al overgenomen zijn , liep juf 

Hanneke nog steeds rond bij de andere groepen. Maar vanaf 

volgende week gaat ze dan toch eindelijk genieten van de laatste 

dagen met dikke buik! We hebben Mike Heimel bereid gevonden om 

een aantal van de lessen te begeleiden totdat Hanneke weer terug 

komt. We wensen Mike (en Hanneke) heel veel succes!! 



Gymgala 

Graag vragen we jullie aandacht nog even voor de bijlage. Dit is een 

uitnodiging voor het Gymgala. Het lijkt ons fantastisch om hier met 

een grote groep heen te gaan! 

 

Grote Club Actie 

Denken jullie aan het invullen en inleveren van de Grote Club Actie 

boekjes? We hopen weer flink wat loten te verkopen! 

Vakantie 

De GTVK volgt in principe de vakanties van de basisscholen in 

Kesteren. De eerstvolgende vakantie voor de recreatiegroepen is de 

herfstvakantie, van 19 t/m 23 oktober.  

 

 

 

 

Voor nu wensen we iedereen een fijne week en graag tot zaterdag op 

de familiedag! 


