Ouderkerk aan de Amstel, 17 april 2019
Nieuwsbrief 3, seizoen 2018-2019

Beste ouders/verzorgers, leden sv IVO,
Waarschijnlijk ten overvloede, maar de komende 2 weken, inclusief goede vrijdag 19 april as zijn er
geen lessen.
Start turnlessen en conditiegym dus weer op dinsdag 7 mei. Zaterdag 20 april gecombineerde les
beweegdiploma van 09.00-10.00 uur.
In deze nieuwsbrief het volgende:
Nb volg ons ook op Facebook voor leuke verslagen, tips etc. en onze website voor het volgen van
evenementen, wedstrijddata en vergaderingen.
* Sanne de Croock, nieuwe trainster recreatief turnen
* Mooie prestaties selectie bij wedstrijden
* Assistentes Iris,Stella en Vita geslaagd voor opleidingen KNGU
* Gezocht 1-2 ouders voor ledenadministratie
* Zaterdag 6 juli Clubdag
* Kleuren Turnen krijgt zijn beslag, Beweegdiplomalessen blijven een succes!
Sanne de Croock, nieuwe trainster sv IVO
Vanaf 15 maart staat Sanne de Croock als hoofdtrainster voor de groepen Kleuren Turnen op vrijdag
van 15.00-17.00 uur.
Daarnaast is zij co-trainer van 17.00-19.00 uur bij de selectie.
Sanne heeft veel turnervaring. Naast het lesgeven bij sv IVO geeft ze ook les bij TurnZ in Amsterdam.
We zijn heel blij met haar komst, en samen met de vaste assistentes Vita,Julia, en trainster Stefanie
Demarteau en Lisanne Heijnis ontwikkelen zij het Kleuren Turnen verder binnen sv IVO.
Mooie prestaties Selectie meiden bij wedstrijden
De uitbreiding van het aantal trainingsuren (van 4 naar 6 uur per week) werpt zijn vruchten af.
We hebben heel veel mooie oefeningen en medailles voorbij zien komen de afgelopen maanden.
Vooral het weekend van 6 en 7 maart was top!
Noa, Eva, Dahlia, Grace, Mathilda, Juliette zijn allemaal door naar de volgende wedstrijd met nog wat
mooie prijzen ertussen en Elise had een super mooie vloer en brug oefening geturnd! 🤸🏼♀️
Maar ook trainster Lisanne kreeg super support van de selectiemeiden op haar eigen wedstrijd en
werd eerste!
Wil je speciek weten wie wat heeft gewonnen?
Kijk dan gauw op Facebook,Instagram of onze website!
Hierbij vast een kleine impressie:
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Assistentes Iris,Stella en Vita geslaagd voor opleidingen KNGU
Onze assistentes Iris en Stella zijn geslaagd voor hun KNGU diploma Assistent I en Vita voor
assistent II.

Gezocht 1-2 ouders voor de ledenadministratie

Herhaalde oproep:
We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid Ledenadministratie.
De huidige bestuursleden kunnen het er niet meer bij hebben.
Graag dus aanmelden via info@sv-ivo.nl
Planning: start 1 september samen met Sandra Koenders, zij werkt je/jullie helemaal in.
De opstart zal dus samen zijn.
Takenpakket:
* Beheer mailbox ledenadministratie@sv-ivo.nl
* Indeling lessen
* Correspondentie met ouders/verzorgers
* Bijhouden digimembers KNGU
* 4 maal per jaar Bestuursvergadering ( 20.00-22.00
uur)
Gemiddeld neemt het ongeveer 1 uur per week tijd in
beslag.
In het begin en het einde van het seizoen liggen de pieken.

Nb Basis is geheel op orde 😊 !!
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Zaterdag 6 juli Clubdag
Zaterdag 6 juli houden we weer onze Clubdag.
Noteer deze datum vast in je agenda; alle kinderen worden
verwacht!!
Tijdstip: 09.30 – 14.00 uur
Indeling volgt uiterlijk 15 juni as.
Kleuren Turnen krijgt zijn beslag! Beweegdiplomalessen blijven groot succes!
Reserveer de datum zaterdag 6 juli voor de Clubdag
Het Kleuren Turnen krijgt steeds beter zijn beslag binnen de vereniging.
De eerste diploma’s zijn uitgereikt en de lessen zijn een stuk gevarieerder. We zijn er van overtuigd
dat we een goede keuze gemaakt hebben.
Bij deze willen we de ouders bedanken die ons feedback hebben gegeven.Trainster Stefanie en
Sanne staan uiteraard nog steeds open voor Tips en Tops.
De lessen Beweegdiploma zitten vol; ook hier genieten de kids weer elke week. En zo’n diplomadag is
spannend maar vooral super leuk voor de kinderen!

Tot zover deze mededelingen via onze nieuwsbrief, blijf ons volgen via facebook, instagram en de
website.
Met sportieve groet,
Het trainingsteam,
Lisanne Heijnis, Stefanie Demarteau, Elissa Gibs, Sanne de Croock Vita Samsom, Julia Drijver,
Iris Oosterhuis, Stella Mok, Melissa Pater en stagaires Noor Elgazar, Karin Hasper
Het bestuur
Jolanda van Ree, Marianne Kleine Staarman, Wendy Donderwinkel en Sandra Koenders
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