Halense Turnkring vzw

Beste ouders en turnvrienden,
De zomer loopt stilaan op zijn einde, het nieuwe turnseizoen is in zicht! De trainers en het

bestuur van de Halense Turnkring staan vol motivatie klaar om de leden opnieuw te ontvangen.
Op zaterdag 10 september starten we met onze turnlessen.
We geven jullie ook alvast deze data mee om te onthouden: ons lentefeest zal doorgaan
op 18 maart 2023. Onze eetdag organiseren we dit jaar op 20 november 2022. De
volledige kalender kan je vinden op onze website www.halenseturnkring.be.
Hieronder kunnen jullie nogmaals het lesschema raadplegen. Meisjes en jongens vanaf 3
jaar (°2019), maar ook onze 16+ en volwassenen zijn welkom. Alle lessen gaan door in
Sporthal De Koekoek in Halen (zie lesschema Turnen | Halense Turnkring).

De praktische informatie voor de start van het seizoen nog eens op een rijtje:
Wanneer wordt je zoon/dochter verwacht?
Bij de start van het sportjaar nemen we de tijd om iedere turn(st)er in te delen in
zijn/haar niveau/leeftijdsgroep. Kijk hieronder wanneer we jullie precies verwachten:
Op zaterdag 10 september verwachten we:
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jongens van het eerste, tweede en derde leerjaar om 9u00 (tot 10u00)
meisjes van het vijfde en het zesde leerjaar om 9u00 (tot 10u30)
selectiegroep B van vorig seizoen (Gerard/Katrijn) om 10u00 (tot 11u30)
gym+ groep van vorig seizoen (Frank/Thomas) om 10u00 (tot 11u30)
meisjes van het derde en het vierde leerjaar om 10u30 (tot 11u45)
selectiegroep A van vorig seizoen (Gerard/Katrijn) om 11u30 (tot 13u00)
meisjes van het eerste en het tweede leerjaar om 11u45 (tot 12u45)
kleuters (turnen) (geboortejaren °2019, °2018 en °2017) om 13u00 (tot 13u45).

Op dinsdag 13 september verwachten we:
de meisjes van het middelbaar onderwijs (+12j) om 18u30 (tot 20u00)
onze ‘16+ & adults’ van 20u00-22u00. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom!
Op woensdag 14 september verwachten we:
de jongens vanaf het vierde leerjaar van 14u30 (tot 16u00)
de meisjes van het vijfde en zesde leerjaar en de meisjes van het middelbaar van
14u30 (tot 16u00)
de meisjes van het derde en het vierde leerjaar van 16u00 (tot 17u30)
de meisjes van de selectiegroepen (selectie A & B) voor een tweede turntraining van
16u00 (tot 17u30)
Afspraken rond afzetten en ophalen kinderen
Alle kinderen worden op tijd in de turnles verwacht. We vragen aan de jullie (ouders) om
jullie kinderen op een veilige en verantwoorde manier af te zetten aan/in Sporthal De
Koekoek bij aanvang van de turnles. Omdat onze lesgevers verschillende groepen na
elkaar begeleiden, vragen we jullie ook om jullie kinderen stipt te komen ophalen. Wij
kunnen geen toezicht houden op alle leden na afloop van hun turnles.
Hou er ook rekening mee dat het wel eens erg druk kan zijn op de parking voor de
sporthal! Laat je kind dus niet alleen de parking oplopen en kom (minstens) tot aan de
ingang van de sporthal om je kind op te halen. Op die manier kunnen we samen zorgen
voor een veilige sportomgeving!

Clubuniform:
We verwachten onze leden in clubkledij! Onze kleuters hebben geen clubuniform. Zij
komen naar de turnles in sportieve kledij (liefst op blote voeten). De jongens dragen
een turnbroekje en T-shirt van de club. De meisjes vanaf 6 jaar worden verwacht in
het clubturnpak.
Heb je nog geen clubuniform of heb je een nieuw nodig?
In de maand september worden verschillende pasdagen voorzien:
-

Za 10/9, 17/9 van 9u00 tot 13u00
Di 13/9 en 20/9 om 19u30 tot 20u00
Woe 14/9 en 21/9 van 16u15 tot 17u30u.

Verdere vragen of opmerkingen omtrent het clubuniform kunnen gesteld worden via
info@halenseturnkring.be
Communicatie:
Via onze website www.halenseturnkring.be houden we u op de hoogte van recent nieuws,
data van de lesmomenten en andere aankondigingen. Dringende informatie wordt ook
via e-mail gestuurd. We vragen u dan ook vriendelijk deze informatiekanalen te
raadplegen zodat iedereen op de hoogte is van de werking van onze club!!! Je kan ons
ook volgen op Facebook, Instagram en TikTok. Heb je een vraag? Spreek ons (bestuur &
lesgevers) dan even aan of stel je vraag via info@halenseturnkring.be
Helpende handen en sponsors:
Wil jouw bedrijf onze club in z’n werking ondersteunen? Neem dan contact op met Tony
Driessens voor sponsormogelijkheden. ‘Helpende handen’ maken het werk in een
vereniging licht. Wil je graag een taak op je nemen of meewerken aan één van onze
activiteiten laat het ons dan even weten. Wij appreciëren iedere helpende hand.

Noot: Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het ontvreemden van kledij en persoonlijke bezittingen (teken je kleding
met je naam).

Het lesgeversteam heeft er alvast veel zin in en staat klaar om iedereen een uitdagend
sportjaar te bezorgen!

Sportieve groeten vanwege bestuur en trainers!

