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De mogelijkheid bestaat dat in de periode tussen 23 november en 5
december noodopvang plaatsvindt in de Nieuwhof gedurende 72 uur voor
maximaal 100 vluchtelingen. In verband met de opvang, kunnen wij als
huurder mogelijk geen gebruik maken van De Nieuwhof. Indien in genoemde
periode de lessen komen te vervallen zullen de leden zo spoedig mogelijk
geïnformeerd worden. Voor de Sinterklaasvieringen zal, indien nodig, samen
met de gemeente gezocht worden naar een alternatieve locatie
Woensdagmiddag 2 december komen de lessen te vervallen in verband met
het ALDO Sinterklaasfeest
Maandag 7 december is er geen les omdat de Nieuwhof niet beschikbaar is
in verband met de vrijwilligersavond van de gemeente

Special Gym
Een werkgroep is aan het onderzoeken om een gymles voor kinderen met een
beperking op te starten. Er is vanuit de gemeente en fondsen veel aandacht
voor. Ook gymnastiekvereniging ALDO wil dit initiatief van harte ondersteunen.
Want wat is er mooier dan kinderen met een beperking spelenderwijs te helpen
met hun ontwikkeling? Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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Sinterklaas (ouder-peutergym)
Op zaterdag 28 november vieren wij Sinterklaasfeest voor alle peuters in de
groepen ouder-peutergym.
De zaal wordt dan weer feestelijk versierd en de peuters mogen verkleed komen.
Na veel zingen, dansen en kunstjes op de gymtoestellen krijgen de
peuters/ouders drinken en een verrassing.
Wij hopen dat het weer een
gezellig feestje wordt.

Sinterklaas (algemeen)
Op woensdagmiddag 2 december om 14.00 uur is het weer zo ver. De Sint komt
dan bij ALDO op bezoek bij de kinderen die zich opgegeven hebben voor het
Sinterklaasfeest.
Na afloop, rond 15.15 uur, kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Kerstmarkt

VAKANTIES

Noteer even allemaal 18 december in jullie agenda! Dan is er kerstmarkt in
winkelcentrum de Wyborgh en net als andere jaren staat ALDO er ook weer met
een kraam.
We verkopen er weer lekkere hapjes en het geld dat we ermee verdienen
gebruiken we samen met de opbrengst van de Grote Clubactie voor de aanschaf
van gym- en dansmaterialen voor ALDO. Hoe meer we verdienen, hoe meer we
kunnen kopen. Dus neem al je ooms, tantes, neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes,
vader en moeder mee. Tot ziens op de kerstmarkt.

Optreden ALDO dansgroepen
Kerstvakantie
21-12-2015 t/m
02-01-2016
Voorjaarsvakantie
08-02-2016 t/m
13-02-2016
2de Paasdag
28-03-2016

De dansleerlingen van ALDO hebben weer flink geoefend voor diverse
demonstaties! Tijdens de intocht van Sinterklaas in Westervoort hebben de
Kids Dance en de Girls Streetdance groep opgetreden.
Tijdens de Kerstmarkt op 18 december zullen de Girls Streetdance groep en het
Demo Team rond 20.00 uur een optreden verzorgen op het Dorpsplein.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en supporteren.
Be there! :)

Koningsdag
27-04-2016

Grote Clubactie

Meivakantie
02-05-2016 t/m
14-05-2016

De afgelopen maanden heeft de Grote Clubactie weer plaatsgevonden. Hierbij
hebben veel (jeugd)leden hun best gedaan om loten te verkopen. Helaas zijn er
ook een aantal lege boekjes ingeleverd of helemaal niet ingeleverd, wat jammer
is.
Toch zijn er in totaal toch nog 301 loten verkocht.
De opbrengst komt uit op € 722,40, waarvan nieuwe materialen zullen worden
aangeschaft. Op termijn laat ALDO weten welke materialen dat precies zijn.

2de Pinksterdag
16-05-2016
Zomervakantie
25-07-2016 t/m
03-09-2016

Er wordt op
deze dagen GEEN
les gegeven

De Top Drie van bestverkopende leden van dit jaar zijn:
1. Lisa Hendriks met 22 loten
2. Iza Meijer met 19 loten
en een gedeelde 3de plaats voor
3. Stan Kunne en Bibi Maassen met allebei 18 loten
Zij zullen voor hun inzet een cadeaubon van Bart Smit ontvangen.

Wedstrijden seizoen 2015-2016
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden waarvoor de selectiemeisjes
dit jaar weer zijn ingeschreven.
Datum:
23-01-2016
12-03-2016
02-04-2016
(28-05-2016
16-01-2016
05-03-2016
09-04-2016
(21-05-2016

wedstrijd:
1e wedstrijd 6e divisie
2e wedstrijd 6e divisie
3e wedstrijd 6e divisie
finale 6e divisie Gelderland Oost
1e PW 5e divisie
2e PW 5e divisie
3e PW 5e divisie
finale 5e divisie Gelderland Oost

Plaats:
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Warnsveld)
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Winterswijk)

Lesoverzicht per 21 november 2015
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Groep
Meisjes selectie

Dag
maandag

Lestijd
18.00 - 20.00

Dames FitGym
Jongens turnen 5-8 jaar
Jongens turnen 9-12+ jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 7-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Meisjes voorselectie
Dames/heren gym
Meisjes selectie

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag

20.00 - 21.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
15.30 - 17.30
19.00 - 20.00
16.30 - 18.30

Street-dance 4-6 jaar
Street-dance 7-11 jaar
Tiener Jazz/Streetdance
Dames Jazz
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar

woensdag
woensdag
donderdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

13.15 - 14.00
14.00 - 15,00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Leiding
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Leonieke Kock
Veronique Geurds
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet

De contactgegevens van de technische leiding staan vermeld op www.aldo-westervoort.nl

