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Agenda/mededelingen
-

-

27 november: Sinterklaasfeest algemeen
27 november: In verband met het Sinterklaasfeest vervallen alle
middaglessen
30 november: Sinterklaasfeest ouder-peutergym
11 december: in verband met het niet beschikbaar zijn van De Nieuwhof
vervallen alle middaglessen. Er zal een extra les gegeven worden van 18.00
– 19.00 uur voor alle middaggroepen
13 december: Kerstmarkt
23 dec 2019 t/m 4 jan 2020: Kerstvakantie

Sinterklaasfeest (algemeen)
Met Zwarte Piet is afgesproken dat Sinterklaas op woensdag 27 november bij
ALDO op bezoek komt. Een precieze tijd kon Zwarte Piet nog niet geven maar
Sinterklaas wordt tegen 15.15 uur verwacht. De kinderen die zich voor het feest
opgegeven hebben moeten om 15.00 uur in de grote zaal van De Nieuwhof
aanwezig zijn zodat alvast wat liedjes gezongen kunnen worden. Om 16.00 uur
is het feest weer afgelopen en kan iedereen weer opgehaald worden.

Sinterklaas (ouder-peutergym/ gym uniek)
Op zaterdag 30 november vieren we Sinterklaasfeest voor alle peuters in de
groepen ouder-peutergym tijdens de reguliere lessen samen met de kinderen
van Gym Uniek.
De zaal wordt dan weer feestelijk versierd en de kinderen mogen verkleed
komen. Na veel zingen, dansen en kunstjes op de gymtoestellen krijgen de
kinderen/ouders drinken en een verrassing.
Wij hopen dat het weer een gezellig feestje wordt.
Maar eerst gaan we op zaterdag 23 november nog oefenen voor de Pietengym
met als beloning een Pietendiploma!

Kerstmarkt en demonstratie Streetdance

VAKANTIES
Kerstvakantie:
23 dec 2019 t/m
4 jan 2020

Vrijdag 13 december wordt weer de jaarlijkse
kerstmarkt gehouden in winkelcentrum De Wyborgh
van 16:00 - 21:00 uur.
ALDO is ook dit jaar weer van de partij met een kraam
om informatie te verstrekken over de sportmogelijkheden
bij ALDO.
Tussen 20:00 en 21:00 uur zullen de Streetdance
groepen 9 en 16+ van Claudia de la Croix een leuke
demonstratie verzorgen op het podium op
het Dorpsplein.
Zij hebben hier heel hard aan gewerkt, dus komen jullie ook
kijken?

Voorjaarsvakantie:
24 feb 2020 t/m
29 feb 2020

Dansen voor “ het vergeten kind”

2de Paasdag:
13 apr 2020

Dans met je hart is een jaarlijks terugkomende succesvolle voorstelling, waarin
verschillende (dans)acts en activiteiten samenkomen om geld op te halen voor
het goede doel. Dit jaar zal weer geld opgehaald worden voor Het vergeten kind.

Meivakantie:
27 apr 2020 t/m
9 mei 2020

De Streetdance groepen 9 en 16+ van ALDO en 2 groepen van Claudia de la Croix
uit Didam en Duiven, zullen dit jaar weer hieraan meedoen.

Hemelvaartsdag:
21 mei 2020
2de Pinksterdag:
1jun 2020
Zomervakantie:
13 jul 2020 t/m
23 aug 2020

Het dansfestival wordt gehouden op zondag 15 december
tussen 15.00 – 17.00 uur in het Posttheater in Arnhem.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van het theater.
Helpen jullie mee aan het goede doel: Het vergeten kind?
Kom dan kijken!

Afscheid technische leiding Fit Gym
Op maandag 21 oktober heeft het bestuur namens ALDO en de groepsleden
van het Fit Gym afscheid genomen van Anneloes Olieman onder het genot van
een drankje in Kulturhus De Nieuwhof.
Anneloes heeft vanaf december 2016 les gegeven aan de groep Fit Gym, maar
heeft door persoonlijke omstandigheden aangegeven te moeten stoppen met
het geven van les aan deze groep.
Door haar positieve houding, haar manier van lesgeven en het zijn van een fijn
mens, ondervinden de groepsleden, het bestuur en de overige technische
leiding haar vertrek als heel jammer. Zoals een bestuurslid zei: “Vanavond
zullen wij met pijn in ons hart afscheid van jou nemen”.
Natuurlijk is het bestuur bezig om op korte termijn vervanging te vinden voor
Anneloes en hopen u hierover in de volgende Nieuwsbrief positief te kunnen
informeren.
Anneloes, dank voor je inbreng op welke wijze dan ook binnen Gymnastiekvereniging ALDO en heel veel succes met wat op dit moment voor jou
belangrijk is.

Grote Clubactie
Inmiddels zitten we in de 8e week van de Grote Clubactie. Nog 2 weken de tijd
om nog een mooie eindsprint te trekken. Er zijn tot nu toe 29 verkoopboekjes
ingeleverd met een totaal aan 440 loten! De opbrengst voor ALDO komt
daarmee voorlopig op het prachtige bedrag van € 1.056
Op naar de Airtrackbaan …………
De groepen Selectie en Freerunning hebben de meeste boekjes ingeleverd,
namelijk in totaal 19 boekjes. Mijn complimenten voor deze inzet.
Graag een oproep voor diegenen die nog geen boekje hebben ingeleverd:
vraag je ouders of opa en oma, al verkoop je maar 2 loten dan kunnen we
misschien zelfs wel boven de 500 loten uit gaan komen. Ga nog snel aan de
slag en verkoop zo veel mogelijk loten, diegenen die de meeste loten
verkopen krijgen van ALDO een leuke prijs!
De uiterlijke inleverdatum van de verkoopboekjes is donderdag 21 november.
Nadat alle boekjes met verkochte loten ingeleverd zijn, zal bekend worden
gemaakt wie de meeste loten verkocht hebben.
De trekking van de loten is op 11 december 2019.
Met sportieve groet,
Liesbeth Horstmann
Clubcoördinator Grote Clubactie

Wedstrijden seizoen 2019-2020
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden waarvoor de selectiemeisjes dit
jaar weer ingeschreven zijn.
Datum
11-1-2020
15-2-2020
21-3-2020
16/17-5-2020
18-1-2020
14-3-2020
18-4-2020
16-5-2020

Wedstrijd

Plaats

1ste voorronde 5de divisie
2de voorronde 5de divisie
3de voorronde 5de divisie
Finale 5de divisie
1ste voorronde 6de divisie
2de voorronde 6de divisie
3de voorronde 6de divisie
Finale 6de divisie

Winterswijk
Didam
Doetinchem
Didam
Doetinchem
Didam
Didam
Winterswijk

* https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdplanning-RTC-TD-GelderlandOost-2019-versie-30-09-2019.pdf

Lesoverzicht per 1 december 2019
Groep
Gym Uniek

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Hermien Bergervoet

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 8-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
-

Meisjes voorselectie
Meisjes selectie

woensdag
maandag

15.30 - 17.30
18.00 - 20.00

Meisjes selectie

donderdag

16.30 - 18.30

Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld

Freerunning 6-9 jaar
Freerunning 10-12+ jaar

Dinsdag
Dinsdag

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30

Jill Groeneveld
Jill Groeneveld

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Streetdance 16+
Dames Jazz

Donderdag
Donderdag
Donderdag
dinsdag

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00

Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima

november
2015
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
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