Voorlopig uurrooster seizoen 2022 – 2023

Maandag

17.30 - 18.45 u
18.45 - 20.00 u
19.00 - 21.00 u
19.00 - 20.00 u
20.00 - 21.00 u

Basis 1 (1ste – 3de leerjaar)
Basis 2 (4de – 6de leerjaar)
Acro C + B niveau
Rope Skipping (+10 jaar) *
Circuit volwassenen *

Dinsdag

18.00 - 20.00 u
18.00 - 20.00 u
19.00 - 21.00 u
19.00 - 21.00 u

Selectie -12j TU/TR/LM
C niveau -12j TU/TR/LM
Selectie +12j TU/TR/LM
C niveau +12j TU/TR/LM

Woensdag

17.30 – 19.00 u
18.00 - 19.30 u
19.00 - 21.00 u
20.00 - 21.00 u

Preselectie (-8 jaar)
Acro recrea
Acro C + B niveau
BBB *

Donderdag

17.00 - 19.00 u
18.00 - 21.00 u
19.00 - 21.00 u

Selectie -11j Toestellen
C niveau
Selectie +11j Toestellen

Vrijdag

17.30 - 18.30 u
18.00 - 20.00 u

Tumbling / airtrack groep 1
Acro recrea

Zaterdag

09.30 - 10.30 u
09.30 - 10.30 u
09.30 - 10.30 u
10.30 - 11.30 u
11.30 - 13.00 u
13.00 - 15.00 u
15.30 – 16.30 u

Kleuters 2,5 - 3 jaar
Kleuters 4j
Kleuters 5j
Tumbling / airtrack 2
Tumbling / airtrack 3&4
Preselectie (-8 jaar)
Tieners (+12 jaar)

Zondag

10.00 - 13.00 u
15.00 - 16.30 u
16.30 - 18.00 u
18.00 - 20.00 u

C-niveau
Freerunning B (+12 jaar)
Freerunning A (8 – 12j)
Acro C + B niveau

* Lessen vinden plaats in de turnzaal van basisschool Het Oogappeltje in de Dasstraat
** Lessen BBB starten pas op vanaf maandag 19 september ‘22

!!!! Zie ook zeker volgende pagina !!!
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VERANDERINGEN TOV VORIG SEIZOEN
•
•

•

•
•
•

Preselectie zal vanaf dit jaar 2x per week trainen en dit op woensdag én zaterdag.
Ook nu bieden wij lessen Rope Skipping aan voor +10 jarigen. Deze lessen zullen
echter dit seizoen doorgaan in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool ‘Het
Oogappeltje’ in de Dasstraat en dit op maandagavond 19u-20u.
Het uurtje BBB op maandagavond tussen 21u-22u zal niet meer aangeboden worden.
U blijft uiteraard wel hartelijk welkom op maandag en woensdag tussen 20u-21u en dit
vanaf maandag 19 september ‘22
De uren van tumbling 2 en tumbling 3/4 werden omgewisseld + vervroegd!.
Dit jaar trachten we terug een groep Tieners op te starten voor jongeren uit het
middelbaar onderwijs. Deze zal doorgaan op zaterdagnamiddag.
Onze acro C/B en ons C niveau zullen om de week een training hebben in Zoersel.
Meer info hiervoor ontvangt u van de desbetreffende leiding.

LEIDINGPROBLEMEN
Voor de groepen die in het rood werden aangeduid in het rooster zijn we nog volop aan het
zoeken naar leiding. We hopen dit tegen de start van het seizoen in orde te krijgen, en zo
vanaf september toch nog deze groepen in ons rooster op te kunnen nemen. Tot we zekerheid
hebben over leiding voor deze groepen, zullen deze groepen niet opengesteld worden voor
inschrijving.
GROEPEN MET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS
Om aan onderstaande groepen op een verantwoorde manier les te kunnen geven, zijn wij
genoodzaakt het aantal deelnemers te beperken. Snel inschrijven is dus de boodschap!
•
•
•

Kleuters 1/2/3 zaterdag:
Freerunning A/B
Basis 1/2

Maximum 25 deelnemers
Maximum 30 deelnemers
Maximum 30 deelnemers

Opgelet: De inschrijving is pas definitief als zowel de online inschrijving als de betaling volledig
is! Indien na 5 werkdagen de betaling niet in orde werd gebracht, zal uw inschrijving
geannuleerd worden en de plaats terug opengesteld worden voor andere kandidaten.
Betaalde lidgelden worden niet teruggestort.
GROEPEN OP BASIS VAN SELECTIE
Volgende groepen worden samengesteld op basis van selectie door de leiding:
•
•
•
•

Acro Recrea, C- en B- niveau
Preselectie
Selectie TU/TR/LM + Selectie Toestellen
C niveau

Inschrijven voor deze groepen kan dus enkel indien je toestemming hebt gekregen van de
leiding.
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