Sidste informationer i denne sæson
Så er vi ved at nå til vejs ende i denne sæson. Vi har opvisning lørdag d. 10 marts i hal 1 i
Blaavandshuk Idrætscenter.
FREDAG D. 9 MARTS KL. 16.00-16.30 har vi ekstra træning i hal 1 i Idrætscenteret.
Vi øver vores opvisningsprogram igennem en enkelt gang så vi har prøvet det i en stor hal.
Her vil der blive udleveret opvisningstøj til de der endnu ikke har fået noget, det er også
muligt at få det lørdag.
LØRDAG D. 10 MARTS:
KL.12.10 er der fotografering af holdet. Hvis i vil med på et fælles billede af holdet så mød
op i opvisningstøj. Billedet kan bestilles og betales under fotograferingen og ellers ved
entreboden. Billedet koster 25 kr. og vil blive udleveret til jer den sidste gang vi har
gymnastik.
KL. 12.20 mødes vi og gør klar til fælles indmarch som foregår kl. 12.30. efter indmarchen
bliver børnene hos os da vi skal opvise kl. 13.10, vi har lidt frugt og en historie til dem mens
de venter. Dette for at i ikke skal aflevere jeres børn 2 gange. Er der nogen der ikke kan nå
indmarch bedes i aflevere jeres børn senest kl. 13.00 i Hal 2. I bedes hente børnene
umiddelbart efter opvisningen inde i hal 2.
ONSDAG D. 14 MARTS er sidste gang vi har gymnastik i denne sæson. Vi vil slutte af med
at i laver gymnastik sammen med jeres barn. I medbringer kaffe/the og vi medbringer kage
og saft.
Vi har nydt at være sammen med jeres børn, og håber også jeres børn har nydt at være til
gymnastik.
Mange tak for denne sæson, vi håber at se jer igen i næste sæson.

Venlig hilsen
og på forhåbentlig gensyn
Lene, Anette, Stine, Rikke, Anders, Emma og Jonas.

PS. Hold øje med avisen og hjemmesiden. Vi starter ny sæson i uge 38.

