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Nieuwsbrief 1 
 
 
Allereerst: DANKJEWEL! Een dikke merci aan alle leden, ouders, trainers, vrijwilligers om onze heropstart zo 
vlot te laten verlopen! We merken dat iedereen zijn best doet om de maatregelen goed op te volgen. Top! 
Wij trainen tot nader bericht verder in fase geel. Lees je onze Coronaleidraad nog eens na? 
 
Vergeet je deze belangrijke zaken ook niet? 

- Ga voor de les thuis naar het toilet. 
- Kom op tijd (10 min. op voorhand) & haal je kind op tijd op. 
- Leden van de turngroepen dragen gemakkelijke schoenen (bv. Crocs). 
- Doe je haren in een staart. 

 
Op maandag 19/10 start onze ‘kom op tijd’-week. Zet je beste beentje voor en zorg ervoor dat je op tijd 
klaarstaat. Kom zoals steeds 10 minuutjes op voorhand en zorg dat je je naam doorgeeft ter registratie. Kom 
je net op het beginuur of later, dan ben je te laat. Ben je op tijd, dan krijg je een kleine verrassing! Ben je niet 
op tijd, krijg je helaas niets.  
 
Om onze “clubkas” te spijzen, houden wij net zoals de voorbije jaren een wafelverkoop. Door de annulatie van 
ons Gym- en dansgala in 2020, hebben we heel wat inkomsten gemist. Jouw steun is in deze tijd dus extra 
welkom! Verkoop ook jij enkele dozen? Of kroon jij jezelf tot topverkoper? Meer info over de wafelverkoop 
kan je binnenkort terugvinden in de afzonderlijke brief. 
 
Kan je de namen van je trainers maar niet onthouden, of belandt deze nieuwsbrief iets te snel bij het oud 
papier? Via onze website www.happyspirit.be kan je onze trainers bewonderen en een heleboel informatie 
terugvinden, zoals geplande activiteiten en dagen waarop het geen les is. Je kan ons ook terugvinden én liken 
op Facebook! 
 
Om alle activiteiten goed te laten verlopen, is het bestuur steeds op zoek naar helpende handen. Iedereen die 
een handje wil toesteken, kan dit laten weten via happyspirit@live.be. Ook ouders die zich graag engageren in 
het verenigingsleven en mee enige inspraak willen hebben betreffende de goede werking en het reilen en zeilen 
van onze club, kunnen zich via e-mail aanmelden. 
 
Door Corona kunnen wij helaas geen pasdagen organiseren. Op het bestelformulier op de website vind je een 
overzicht van de clubkledij. Wil je iets bestellen? Vul dan dit formulier in en geef het tezamen met gepast 
geld in een omslag aan één van de bestuursleden voor de aanvang van je les. Niet zeker van je maat? Stuur ons 
een mailtje en wij helpen je verder! 
 
Je kan de datum van ons Gym- & Dansgala al in je agenda noteren, nl. zaterdag 22/05/2021! Onder voorbehoud 
van Corona natuurlijk! Duimen jullie mee? 

Géén les:  
Ma 02/11/2020 t.e.m. za 07/11/2020   Herfstvakantie 
Wo 11/11/2020     Wapenstilstand 
Ma 21/12/2020  t.e.m. za 02/01/2021  Kerstvakantie 
Ma 15/02/2020 t.e.m. za 20/02/2021  Krokusvakantie 
Ma 05/04/2021 te.m. za 17/04/2021  Paasvakantie 
Za 01/05/2021     Dag van de arbeid 
Do 13/05/2021     O.H. Hemelvaart 
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Wijziging lessen: 
Wo 14/10/2020 : Kleuterturnen 1 turnt samen met Kleuterturnen 2 van 16:00 tot 17:00u  
 

Activiteiten:  

‘Kom op tijd’-week     ma 19/10 – za 24/10 
Wafelverkoop      vr 16/10 t.e.m. za 14/11  Info volgt 
Generale repetitie Gym- & dansgala   zo 16/05     Onder voorbehoud - Corona 
Algemene doorloop Gym- & dansgala   vr 21/05 - avond   Onder voorbehoud - Corona 
Gym- & dansgala    za 22/05 – hele dag   Onder voorbehoud - Corona 
 
 
Wist je dat: 

x Onze trainers kleuterturnen onlangs een Kidies-opleiding volgden? Kidies is het kleuterprogramma van 
de GymnastiekFederatie en focust op een gevarieerde en leuke bewegingsles, waarbij zoveel mogelijk 
motorische vaardigheden worden gestimuleerd.  

x Onze trainers binnenkort verschillende digitale opleidingen zullen volgen op de Kaderdagen Gymnastiek 
en Dans? 

x Happy Spirit een Troopervereniging is? Shop online via Coolblue, Jbc, Decathlon, Zeb en nog zoveel 
andere winkels en steun hiermee onze club. Op onze Trooperpagina www.trooper.be/happyspirit staan 
links naar verschillende webshops. Surf via die links op de Trooperpagina naar de webshop van je keuze. 
Door deze link steun jij onze club, zonder hiervoor iets extra te moeten uitgeven. Van elke aankoop die 
jij doet, gaat een klein bedrag naar onze club. Zeker doen! 

x Je achter deze link een leuke kleurprent van Gymbo en Gymba kan terugvinden? https://gymfed.s3.eu-
central-1.amazonaws.com/editor/be559a4915b8814764829975a9587b1c.pdf  

 
 
 
Wij wensen jullie een spetterend turn- en dansseizoen!  
 

Trainers & Bestuur Happy Spirit 

 
 


