Beste Dames/Heren en Ouders
Zaterdag 25 maart 2017 zal er voor de recreatieleden van Donar een training
worden verzorgd in de turnhal van Den Haag.
De kinderen van 6-9 jaar zullen trainen van 12:30-14:00 uur en
de kinderen van 10-16 jaar zullen trainen van 14:00-16:00 uur.
Deze tijden kunnen afwijken, afhankelijk van het aantal aanmeldingen per
leeftijdscategorie!
In de turnhal zijn er naast de gebruikelijke toestellen ook een valkuil met blokken, grote trampolines,
een vierkante verende vloer, een spiegelwand en nog veel meer! Je kan eventueel even kijken op
www.turnhaldenhaag.com
Lijkt het jou leuk om mee te trainen? Vul het onderstaande strookje dan in en lever samen met het
geld voor 12 maart bij je juf/meester in. De kosten voor de training in de turnhal zijn 2,- euro per
persoon. Wees snel, want er is een beperkt aantal plaatsen. Na opgeven volgt er een tweede brief
met de daadwerkelijke tijd en adresgegevens/routebeschrijving.
Hopelijk tot 25 maart!

Naam (voor- + Achternaam):
Leeftijd:
Juf:
Betaald:
Email Adres:
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