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Leonieke Meijer-Kock, één van de leidsters van de turnselectie, is op 21
oktober bevallen van een gezonde dochter. Ze heet Donna Josephina
Johanna. Op het kaartje staat "Zo mooi, Zo lief, Zo bijzonder, Ons wonder".
Kerstvakantie: 26 dec 2016 t/m 7 jan 2017

Sinterklaasfeest (algemeen)
Met de Agenda-Piet is afgesproken dat Sinterklaas op woensdag 30 november
bij ALDO op bezoek komt. Een precieze tijd kon de Agenda-Piet niet geven maar
Sinterklaas wordt tegen 15.15 uur verwacht. De kinderen die zich voor het feest
opgegeven hebben moeten om 15.00 uur al in de grote zaal van De Nieuwhof
aanwezig zijn zodat alvast even wat liedjes gezongen kunnen worden. Om 16.00
uur kan je weer opgehaald worden.

Sinterklaas (ouder-peutergym)
Op zaterdag 3 december vieren we 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.
Maar eerst hebben we nog Pietengym op 26 november met echte
Pietendiploma's!

Kerstmarkt en optredens Streetdance/Jazz groepen
Noteer even allemaal 16 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.
Van 20.15 - 20.30 uur zullen de Streetdance groep van 9 jaar en ouder en de Tiener
Jazz/Streetdance groep een demo verzorgen op het Dorpsplein.
Kom allemaal gezellig langs bij de kraam om oude foto's te bekijken of om de
Streetdance/Jazz groepen in actie te zien.
Tot ziens op de kerstmarkt.

Sponsorloop 2016

VAKANTIES
Kerstvakantie:
26 dec 2016 t/m
7 jan 2017
Voorjaarsvakantie:
27 feb 2017 t/m
4 mrt 2017
2de Paasdag:
17 apr 2017
Meivakantie:
24 apr 2017 t/m
29 apr 2017
Hemelvaartsdag:
25 mei 2017
2de Pinksterdag:
5 jun 2017
Zomervakantie:
17 jul 2017 t/m
26 aug 2017

Op 12 november hebben we de tweejaarlijkse ALDO-sponsorloop gehad.
Bij de ochtendgroepen waren heel veel kinderen aanwezig. Bij de
middaggroepen waren helaas wat minder kinderen aanwezig.
Het was superleuk om te zien dat de kinderen in alle groepen heel enthousiast
waren.
Voordat de rondes begonnen waren de kinderen al druk aan het rennen en
sommige konden zelfs na de rondes geen genoeg krijgen en bleven doorrennen.
Na afloop kregen de kinderen wat te drinken en een banaan of een mandarijn
die we door de sponsoring van De Goudreinet voor een minimaal bedrag
hebben kunnen kopen. Nogmaals heel erg bedankt hiervoor.
Jullie hebben met z'n allen een heel mooi bedrag van 725 euro bij elkaar
gelopen. Dit geld zal besteed worden voor het aanschaffen van een grote dikke
mat.
Super - super - super!!

Grote Clubactie
De Grote Clubactie loopt bijna ten einde. Er zijn tot nu toe in totaal 277 loten
verkocht. De opbrengst voor ALDO komt daarmee voorlopig op € 664,80. De
definitieve opbrengst volgt nog samen met de uitslag van de best verkopende
leden.

Wisseling ondersteuning Ouder-Peuter Gym
Zaterdag 22 oktober heeft Rianne na 12 jaar afscheid genomen van alle peuters
en ouders van de ouder-peutergym.
Rianne heeft altijd met veel plezier geholpen met de ouder-peutergym naast
haar studie en andere
activiteiten.
Helaas heeft ze dit jaar
moeten besluiten om te
stoppen met peutergym,
het was niet meer te
combineren met haar
afstuderen en werk.
Rianne, bedankt voor alles
wat je voor ALDO hebt
betekend.
Gelukkig was Zara bereid om het stokje van Rianne over te nemen.
Zara zit al vanaf haar 6e op turnen en ongeveer al 4 jaar in de Selectie van
ALDO.
De reden van het helpen met peutergym is omdat zij het altijd leuk vindt om
bezig te zijn met peuters/kleuters en om hun ontwikkeling te volgen.
Zara vindt het ook mooi om te zien dat de kinderen bij de Special Gym helemaal
opbloeien bij het feit dat ze lekker kunnen bewegen.
Waarschijnlijk wil ze met haar opleiding ook iets met kinderen in deze richting
gaan doen en dan is dit een hele mooie kans om hier al vroeg iets mee te doen.
Ze heeft er erg veel plezier in!

Wedstrijden seizoen 2016-2017
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden waarvoor de selectiemeisjes
dit jaar weer ingeschreven zijn.
Let op: de wedstrijddata van de 6de divisie zijn gewijzigd!
Datum:
14-01-2017
11-03-2017
01-04-2017
(13-05-2017
14-01-2017
11-02-2017
25-03-2017
(08-04-2017

wedstrijd:
1e PW 5e divisie rayons GO zat. & D2
2e PW 5e divisie rayons GO zat & D2
3e PW 5e divisie rayons GO zat & D2
Finale 5e divisie Gelderland Oost
1e wedstrijd 6e divisie + D3
2e wedstrijd 6e divisie + D3
3e wedstrijd 6e divisie + D3
Finale 6e divisie Gelderland Oost

Plaats:
Winterswijk
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem)
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Pannerden)
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Dag
zaterdag

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Hermien Bergervoet

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Jongens turnen 6-12+ jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 7-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 14.30
18.00 - 19.00
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
Jill Groeneveld
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Veronique Geurds

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
Leonieke Kock
Inge de Wit
Jill Groeneveld

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Tiener Jazz/Streetdance
Dames Jazz

woensdag
donderdag
donderdag
dinsdag

13.30 - 14.30
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

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

