
 

Liefste turnvriendjes, 
 
Binnen enkele weken is het weer zover! 
Sinterklaas en zijn Pieten komen naar onze turnzaal.  
 
Op zondag 29 november 2020 nodigen we jullie uit om een leuk Sintfeest te beleven.   
Ieder jaar kijkt de Sint vol verbazing naar jullie turntalenten.  
En misschien zijn ook de Pieten dit jaar weer in vorm om hun kunsten te tonen?! 
 
Wegens de huidige corona-crisis, zal ons Sintfeest er dit jaar een beetje anders uitzien.  
We organiseren het feest (gratis) voor al onze leden van het 1ste kleuter t.e.m. het 1ste leerjaar. 

Broers/zussen die geen lid zijn, kunnen niet deelnemen en ouders worden niet toegelaten in de 
zaal of cafetaria.  
 
Wanneer?    Zondag 29 november 2020 

 
Feest 1:   13.30 uur tot 14.15 uur  
                → Voor leden van deze groepen: KLS + L1 dinsdag, Talentjes, TT comp I7,  
                     TT plus L1, KLS + L1 zaterdag namiddag, Acro starters L1 
 
Feest 2:   14.30 uur tot 15.15 uur  
                → Voor leden van deze groepen: KLS + L1 zaterdag voormiddag  

 
 Feest 3:   15.30 uur tot 16.15 uur 
                 → Voor leden van deze groepen: KLS + L1 woensdag 
 

OPGELET! Bovenstaande regeling moet strikt gevolgd worden. Er kan niet gewisseld worden van feest!  
 

Waar?  In onze turnzaal “De Tuimelaar” 
Wat? Dansen, turnen, …  Trek dus je turnkleren aan!  
              Beperk overkledij en zorg voor schoenen/slippers die de kleuters zelf kunnen aan- en afdoen.  
              Zo kunnen we vlot starten en stoppen.  
              Ingang via de inkomdeur, afhalen via de grijze poort (idem wekelijkse trainingen)  
 
Wie weet verdienen jullie na al die inspanningen wel iets lekkers!  
 
Wil jij ook graag je turnkunsten tonen aan de Sint en zijn Pieten?  
 

Schrijf je dan in vóór 21 november 2020 op volgend e-mailadres: 
veerle.vermeersch@flinkenfris.be 

→ Vermelden van naam + 1ste-2de-3de kl of 1ste lj + groep waarin je lid bent  

vb. Jan Deprez – 3de kleuter – lid van KLS WOE 1  

 
Inschrijving pas definitief na bevestigingsmail van Veerle Vermeersch.     
Hopelijk tot dan!  
 
PS: Feest onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van eventuele verstrenging van de maatregelen. 
Bij aanpassingen of indien het feest wordt afgelast, krijgen de ingeschreven leden een e-mail.  


