Nieuwsbrief
juli 2021
We zijn, na een “vreemd” seizoen, aangekomen bij de
zomervakantie. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over
het afgelopen jaar en alvast over het nieuwe
sportseizoen.
Veel leesplezier!
Lesdagen en –tijden in seizoen 2021-2022:
Maandag: Dance4kids, 16:00-17:00 voor kinderen uit
groep 3,4 en 5.
Demodance, 17:00-18:00 voor kinderen uit groep 6 en hoger.
Kidsmove, 18:15-19:15 voor leerlingen vanaf groep 3.
Dinsdag:
Aerobics (tot en met december), 19:30-20:30
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leiding voor een sport voor leden vanaf
16 jaar. Bent of kent u iemand die dit wilt doen? Neem contact met ons op!
Donderdag: Kleutergym, 15:30-16:30 voor kinderen vanaf 3 jaar.
Turnen,

18:00-19:00 voor kinderen uit groep 3 en 4.
18:45-19:45 voor kinderen uit groep 5 en hoger.

De lessen turnen starten op donderdag 9 september, de andere lessen starten in
de week van 13 september.
Wilt u het lidmaatschap of een sport opzeggen? Kijkt u dan onderaan deze
nieuwsbrief hoe u dit op de juiste manier regelt.
Seizoensafsluiting 2 juli:
We gingen op vrijdag na school op de fiets naar de Pekelinge. De oudste kinderen
gingen eerst spelen in de speeltuin binnen en buiten en de jongere kinderen
mochten eerst in het zwembad. Na het eten van lekkere frietjes en een ijsje
mochten de oudste kinderen in het zwembad! Toen was de tijd alweer voorbij en
moesten we weer naar huis Het was een leuke middag!
Groetjes, Aimy en Lotte

Optreden streetdance in Arsenaaltheater met dansschool, van juf Lisette,
“Danzette”:
We gingen vroeg naar het theater, daar moesten we 1x oefenen en dan over de
dag 3x dansen. Ik vond het leuk dat je de andere dansers via de tv kon zien. Ik
vond het het spannendste toen papa en mama er waren en ik lag heel laat op bed.
Groetjes van Zoë.

Nog wat foto’s van de laatste les kleutergym.

Noodoproepen! Noodoproepen! Noodoproepen!
Bestuursleden:
Na verschillende oproepen is het nog steeds niet gelukt om nieuwe bestuursleden
voor SV DUO te vinden. Nu bestaat het bestuur nog maar uit 4 ouders en dat is
echt te weinig! We willen heel graag dat SV DUO blijft bestaan, omdat veel
kinderen en volwassenen uit Grijpskerke en omliggende dorpen met veel plezier
bij ons sporten. We zouden het erg jammer vinden als onze vereniging zou

ophouden te bestaan, omdat er geen vrijwilligers voor het bestuur gevonden
kunnen worden! Het is ook mogelijk om een afgebakende taak binnen het bestuur
te krijgen, zonder dat u bij alle activiteiten betrokken bent. Alle hulp is welkom!
En hoe meer ouders zich aanmelden, hoe meer we de taken kunnen verdelen.
Als u meer informatie wilt, kunt u ons aanspreken of mailen
(svduogrijpskerke@gmail.com)
Oud papier:
Ook voor het regelen van het ophalen van oud papier zijn wij nog steeds op zoek
naar een vrijwilliger. Het enige wat u hoeft te doen, is (ouders van) leden bellen
en afspreken wanneer ze oud papier moeten lopen. De contacten met gemeente
en Wielemaker zal Mariska Minderhoud blijven doen.
Wat zijn de consequenties als SV DUO stopt met oud papier ophalen?
• de contributie zal verdubbelen. Nu kunnen we de contributie laag houden,
doordat we geld krijgen voor al het oud papier dat opgehaald wordt (aan
de straat én in de container aan de Pioniersweg) De container aan de
Pioniersweg zal ook weg moeten.
• alle inwoners van Grijpskerke zullen een extra biobak krijgen om hun oude
papier in te doen. Voor deze (blauwe) bak zal ook extra betaald moeten
worden.
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zal het u dus veel extra geld gaan kosten
als SV DUO het oud papier niet meer ophaalt!
Als u ons kunt helpen en/of vragen heeft, kunt u ons aanspreken of Mariska
mailen (adriem@zeelandnet.nl)

Tenslotte wensen wij u en uw kind(eren) een heel fijne vakantie!
We hopen alle leden gezond en uitgerust terug te zien na de vakantie.
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