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Beste ouders,       
Beste turn & dansfans,  juli 2017 

 

 

De vakantie is gestart en zo ook de voorbereidingen voor het turn –en 

danskamp deze zomer. 

We hebben alweer een tof team van enthousiaste trainers bij elkaar 

gekregen die klaar zijn om samen met jullie een geweldige, toffe week te 

beleven.  

 

 

Hieronder kunnen jullie alle richtlijnen terugvinden voor de 

week van 21 augustus. Lees deze goed! 

WAT MAG U VERWACHTEN? 

De activiteiten gaan door in de sporthal E. Soens en Sporthal J. Vertommen. U brengt en haalt de kinderen 
steeds in de sporthal E. Soens. 

 
Thema: Uit de oude doos – op vrijdag 25/8 mag iedereen een accessoire meebrengen. 

 
Dagindeling 

7u30: opvang 

9u00: start gezamenlijke opwarming; kinderen dienen op dit uur aanwezig te zijn 

9u30: start groepsactiviteit 1 

10u45: pauze 

11u00: start groepsactiviteit 2 

12u15: middagmaal 

13u30: start groepsactiviteit 3 

14u45: pauze 

15u00: start groepsactiviteit 4 
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16u15: stretching 

16u30: opvang; kinderen mogen vanaf dit uur afgehaald worden 

18u00: einde turn- en danskamp 

 

U kan elke kampdag op de planning van de dag een detailplanning terugvinden voor de verschillende groepen. 
Groepsindeling 

 

De kinderen worden onderverdeeld in 5 groepen volgens niveau en volgens de keuze die jullie bij inschrijving 

hebben doorgegeven. Op de eerste dag van het kamp, krijgt uw kind een zweetbandje voor rond de pols in een 

welbepaalde kleur. Deze kleur geeft aan tot welke groep uw kind behoort. Dit zweetbandje heeft uw kind elke 

mee of aan. 

 

Varia 

Het inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald na indiening van een doktersattest. Doktersattesten worden 

afgegeven aan de hoofdtrainer Nele Bettens of na het kamp aan het secretariaat. 

Attesten voor werk/mutualiteit: indien je recht hebt op een terugbetaling, gelieve ons zo snel mogelijk het 

desbetreffend formulier te bezorgen. 

Fiscaal attest: ontvangt u de laatste dag van het kamp. 

Gymnasport voorziet per dag per kind een drankje en een gezonde snack 

 
OPGELET: 
Op woensdag 23/8 gaan we samen in de voormiddag zwemmen. Gelieve het strookje onderaan de brief mee te 

geven op de eerste dag van het kamp. 
 

Op vrijdag 25/8 geven we een toonmoment voor de ouders om 15u00 en hopen we jullie met grote aantallen te 
verwelkomen. 
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WAT MOET U ZELF NOG DOEN? 

● Label of schrijf de naam van uw kind in elk kledingstuk, rugzakje of materiaal dat je meegeeft. Als er toch  

iets verloren zou gaan, kunnen we snel de rechtmatige eigenaar terugvinden. 
● Voor de meisjes, haren netjes vastgebonden in een staart. Tijdens de activiteiten geen hoofddeksel.  
● Schrijf uw kind elke dag IN en UIT bij de trainer van de inschrijvingen  

● Indien uw kind alleen naar het kamp komt en/of alleen naar huis mag, geeft u bij start van het kamp  
een schriftelijke toelating aan de hoofdtrainster, Nele Bettens. U kan haar herkennen aan de rode gymnasport t-

shirt. 
● Strookje ‘zwemmen’ invullen en afgeven de eerste dag van het kamp. (onderaan deze brief) 

● De medische vragenlijst ingevuld meebrengen mocht u deze nog niet via mail bezorgd hebben. 

 

WAT BRENG JE ALLEMAAL MEE? 

● Alle dagen sportkledij en makkelijke schoenen. Voor tijdens de activiteiten mag je aangepaste  
schoenen meebrengen, maar dit is geen verplichting. 

● Regenjas voor als het minder weer is. 
● Rugzak 

● Lunch in een brooddoos, extra tussendoortje liefst in een koekjes – of fruitdoos.  
● Drinkbus of waterflesje dat je kan afsluiten en opnieuw kan vullen 

● ID pas, deze krijg je de eerste dag van het kamp bij inschrijving. 
● Reservekleding 

 

WAT NEEM JE NIET MEE: 

● Juwelen, pols –en armbandjes, … : uit veiligheidsredenen en zo kunnen ze ook niet verloren gaan 

● Snoep, chocolade, chips, … en frisdranken: wij zorgen voor gezonde snacks, geef ook dezelfde boodschap  
mee van thuis uit 

● Kostbare items: horloge, ipod, GSM, … : indien u de kinderen deze meegeeft is het op eigen risico, we kunnen  
niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of schade. 

 

Bij vragen, kan u altijd een mailtje sturen of contact opnemen met de hoofdtrainster, Nele Bettens: 

turnendanskamp@gymnasport.be of 0494/28.25.26 

Tot binnenkort! 

Groetjes van het turn & dans team, 
Nele Bettens, Yannick, Sara De Vleesschouwer, Marlies, Tom, Ines, Lieselot, Nele Bourgonjon, Sietse, Sara 

Wyns, Yara. 
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ZWEMSTROOKJE -  23 augustus 2017 

Ik, (wij), …………………………………………………………………………, ouder(s) van ………………………………………………… verklaren dat 

mijn(ons) kind: 

KAN ZWEMMEN:  JA/NEE * 

MAG DEELNEMEN AAN HET ZWEMMEN:     JA/NEE * 

● Schrappen wat niet past 


