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Beste ouder, gymnast.
Zoals jullie weten treden sommige groepen tijdens éénzelfde nummertje op tijdens het turngala. Daarom
oefenen wij enkele keren samen. Om een goed beeld te krijgen op het globale nummer en de timing vragen wij
om aan te sluiten op de voorziene gezamelijke lesmomenten. Alvast bedankt voor jullie flexibiliteit!

Beginners Atheneum
Deelnemers aan het gala:
•
•
•

De les van 27/03/19 gaat niet door. Ter vervanging turnen wij op zaterdag 30/03/19 op Staakte.
Wij verwachten jullie in de turnzaal van Staakte, Hoogstraat 192, van 13u30 – 14u30.
Op 03/04/19 turnen wij zoals gewoonlijk op het Atheneum van 17u00 – 18u00.
De les van 24/04/19 gaat niet door. Ter vervanging turnen wij op zaterdag 27/04/19 op Staakte.
Wij verwachten jullie in de turnzaal van Staakte, Hoogstraat 192, van 13u30 – 14u30.

Niet-deelnemers aan het gala:
Op woensdag 27/03/19, woensdag 03/04/19 en woensdag 24/04/19 verwachten we jullie uitzonderlijk een
uurtje later op het atheneum: vanaf 18u00 – 19u15.

Beginners zaterdag:
Deelnemers gala:
•
•
•

Op zaterdag 30/03/19 verwachten we jullie zoals gewoonlijk van 13u30 – 14u30 op Staakte.
De les van 06/04/19 gaat niet door. Ter vervanging turnen wij op woensdag 03/04/19 in de
turnzaal van Atheneum. Ingang Dalialaan 2 te Lokeren. Dit zal doorgaan van 17u00 – 18u00.
Op zaterdag 27/04/19 verwachten we jullie zoals gewoonlijk van 13u30 – 14u30 op Staakte.

Niet-deelnemers aan het gala:
De lessen op zaterdag 30/03/19, 06/04/19 en 27/04/19 gaan voor jullie niet door. Op woensdag 27/03/19,
woensdag 03/04/19 en woensdag 24/04/19 kunnen jullie les volgen op het atheneum, Dalialaan 2, vanaf
18u00 – 19u15.

Half Gevorderden B Atheneum:
Deelnemers gala:
Onze lessen op het atheneum op woensdag 27/03/19, woensdag 3/04/19 en woensdag 24/04/19 gaan niet
door. Ter vervanging verwachten we jullie op donderdag 28/03/19, donderdag 04/04/19 en donderdag
25/04/19 in de turnzaal van Staakte, Hoogstraat 192, telkens vanaf 17u45 – 19u00.

Niet-deelnemers aan het gala:
Voor jullie verandert er niets. Jullie kunnen op het gebruikelijke uur turnen op het Atheneum (dus op
woensdag 18u00 – 19u15).

Half gevorderden A Atheneum
Deelnemers gala:
Onze lessen op het atheneum op woensdag 27/03/19, woensdag 3/04/19 en woensdag 24/04/19 gaan niet
door. Ter vervanging verwachten we jullie op donderdag 28/03/19, donderdag 04/04/19 en donderdag
25/04/19 in de turnzaal van Staakte, Hoogstraat 192, telkens vanaf 19u00 – 20u15.

Half gevorderden A & B Staakte
Deelnemers gala:
Voor jullie verandert er niets. We verwachten jullie op de gebruikelijke trainingsmomenten op Staakte.

Niet-deelnemers aan het gala:
De lessen op donderdag 28/03/19, donderdag 04/04/19 en donderdag 25/04/19 gaan voor jullie niet door.
Ter vervanging kunnen jullie les volgen op het atheneum, Dalialaan 2, vanaf 18u00 – 19u15 op woensdag
27/03/19, woensdag 03/04/19 en woensdag 24/04/19.

Voor alle groepen: van 8/04/19 – 21/04/19 is het paasvakantie en dus geen les!
Hebben jullie vragen? Neem contact op met Annelies, graag buiten de kantooruren: 0486/61.72.48
Kan je kind niet aansluiten bij de les? Je kan dit melden aan de trainster maar je hoeft hiervoor
niet te bellen of te mailen.
Bedankt!

