
           
 
 
 

 
 
 

Ouders/ verzorgers van alle 6 t/m 12 jarigen, 
 
Zaterdag 9 februari aanstaande organiseert Olympia weer een gymmiescoreochtend.  
De kinderen zijn dan spelenderwijs met gymnastiek bezig. Allerlei gymonderdelen komen aan bod. Met de 
gymonderdelen kunnen ze een gymmie verdienen. Misschien hebben ze er al een aantal van de vorige 
gymmiescoredagen.  
 
Opgeven kan door onderstaand strookje in te vullen en dit samen met € 3,50 in een gesloten envelop in te leveren bij de 
leid(st)er.  Graag vóór 26 januari 2019! 
 
Na opgave wordt het programma gemaakt en dan worden er informatiebriefjes gemaild of uitgedeeld. De gymmiescoreochtend 
wordt gehouden in de turnhal in Hoogeveen. 
 
Let op: 
Een activiteit organiseren gaat niet vanzelf, wij kunnen uw hulp goed gebruiken. We gaan er vanuit dat van iedere 
deelnemer (!) een ouder/ verzorger, (of broer/ zus,  ouder dan 15 jaar) beschikbaar is om te helpen. Wilt u hieronder 
invullen bij welk onderdeel wij u kunnen inzetten? Een week voor de activiteit krijgt u dan nader bericht. 
 
We wensen de kinderen heel veel plezier! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JA, ik doe mee aan de gymmiescoreochtend! 
 
Naam:  …………….…………………………………..……………………………….……… 

Geboortedatum: …………………………………………………………….…………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………… 

Les van: ……………………………………………………………………………………….. 

e-mailadres: …………………………………………………………………………................ (programma wordt gemaild) 
 

Ik heb wel / niet eerder meegedaan aan een gymmiescoredag.  

 

Jullie mogen mij, ouder(s)/verzorger(s,) benaderen voor: 
 
o ophalen van de toestellen op vrijdagavond 8 februari van 19.30 tot 21.30 uur (er is een chauffeur met een kleine 

vrachtwagen) 
o helpen klaarzetten van de toestellen op vrijdagavond 8 februari van 20.30 tot 21.30 uur (o.l.v. leiding van Olympia) 
o wegbrengen van de toestellen op zaterdagmiddag 9 februari van +/- 12.30 tot 14.30 uur (er is een chauffeur met een kleine 

vrachtwagen) 
o rondgaan met koffie/thee/koekjes e.d. langs juryleden en leiding van 9.00 tot 12.00 uur  
o opruimen en aanvegen van de kleedkamers na de activiteit van +/- 12.00 tot 12.30 uur 
o stukje schrijven voor het clubblad/website 
 
 
Naam  ouder/verzorger:   …………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening ouder/ verzorger:  …………………………………………………….. 


