Uitleg en spelregels deelname Peuter- en Kleutergym

De gymactiviteiten worden (op vrijwillige basis) georganiseerd door bewoners van de wijk
(Maartje Struik en Jos Gelling) en gesponsord door wijkvereniging De Penseelstreek. De
trainsters zijn Michelle Boumeister en Marja Veld.
De Gymlessen worden elke zaterdagmorgen gegeven, verdeeld over 2 groepen:
10:00 tot 10:45 uur
leeftijdsgroep +/- 3,5 – 4,5 jaar
10:45 tot 11:30 uur
leeftijdsgroep +/- 4,5 – 6 jaar
Je kind kan een gratis proefles te volgen. Hierbij mag je als ouder (even) aanwezig zijn. Het is
niet de bedoeling dat je als ouder bij de les aanwezig bent. Wij hebben het idee om het
seizoen af te sluiten met een ‘uitvoering’ waarbij je als ouder kunt zien wat je kind geleerd
heeft.
We hebben het jaar opgedeeld in 2 periodes. De kosten voor het deelnemen aan de lessen
bedragen € 75,- per periode. Periode 1 loopt van januari t/m juni (soms juli, afhankelijk van de
schoolvakantie); periode 2 loopt van september (soms augustus, afhankelijk van de
schoolvakantie) t/m december.
In januari en in september ontvang je voor de deelname een factuur1. Je betaalt dus vooraf. Of
je vaak komt of weinig maakt daarbij niet uit; je betaalt altijd het genoemde bedrag. Stop je
halverwege een periode, dan krijg je geen geld terug. Start je als nieuwe deelnemer na 1 april
of na 1 oktober, dan betaal je voor die periode 50%.
De coördinatie van de gymlessen berust bij Maartje Struik (maartjestruik@hotmail.com /
06-48560174). Jos Gelling is verantwoordelijk de facturatie aan ouders en het betalen ervan.
Hans Alink, penningmeester van de wijkvereniging, neemt de reservering van de gymzaal voor
zijn rekening. De wijkvereniging sponsort deels (1 uur) de huur van de zaal.
Deelname aan de activiteit is op basis van eigen risico en verantwoordelijkheid. De
Penseelstreek en/of organisatoren kunnen niet aangesproken worden op ontstane schade
en/of letsel.
Wij wensen jouw kind veel gymplezier!
Met vriendelijke groet,
Maartje Struik & Jos Gelling

Voor periode 2 – 2017 versturen we medio september facturen. We rekenen op uw spoedige betaling
(uiterlijk 1 oktober a.s.) zodat we de trainsters en het tweede uur zaalhuur op tijd kunnen betalen.
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