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WIST JE DAT?
DOOR BESTUUR
Wist je dat je vanaf nu regelmatig een G-Gazetje kan
verwachten van ons? In dit krantje staan dan leuke
opdrachtjes, kleurplaten, weetjes,...
Niet alleen voor kids maar ook voor ouders staan er leuke
nieuwtjes in!

info@ggymvlimmeren.be
www.ggymvlimmeren.be

N I E U W S B R I E F

LESSEN IN TIJDEN VAN CORONA
DOOR BESTUUR

Jammer genoeg kunnen de lessen voorlopig niet doorgaan. Vanaf daar
verandering in komt , brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte natuurlijk!

INHOUD
Opstart seizoen • P. 1
Corona • P. 1

Als onze leerkrachten tijd hebben tussen hun drukke school werk zullen jullie
zeker nog wel eens een filmpje krijgen.
Het zou dan ook fijn zijn om af en toe een filmje terug te krijgen. :)

Trooper • P. 2
Kerstkaartenverkoop • P. 2
Kleurplaat • P. 2

Weetjes en opdrachtjes • P. 3

Sponsors • P. 4

P. 1

TROOPER
DOOR BESTUUR
Verenigingen zijn de maïzena van Vlaanderen. Ze binden en verbinden mensen,
jong en oud, groot en klein,… Maar het verenigingsleven kan alleen maar bloeien
dankzij het harde werk van een handvol vrijwilligers. Trooper wil deze
vrijwilligers helpen om extra financiële middelen in te zamelen zodat
zij meer kunnen bezig zijn met hun passie: hun vereniging organiseren.
Via Trooper kan iedereen verenigingen, scholen, goede doelen,... gratis
steunen. simpelweg door online te shoppen bij onze partnershops.
Bol.com,Coolblue, Booking, Collect&Go, JBC, Decathlon, Dreamland, Torfs en meer
dan 600 anderen schenken gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je
vereniging.
Zelf betaal je geen rosse eurocent extra!
Online shoppen en terwijl G-Gym Vlimmeren steunen? Da’s kei gemakkelijk via
Trooper. Nog niet helemaal mee met hoe Trooper allemaal marcheert?
Geen paniek, we leggen het in deze video stap voor stap uit zodat je hélemaal
mee bent en monnies kan verdienen voor G-Gym Vlimmeren via
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ggymvlimmeren of scan de QR
code.

KERSTKAARTENVERKOOP
DOOR BESTUUR

Met onze jaarlijkse kerstkaartenverkoop proberen we zo veel
mogelijk geld in te zamelen om materialen te kopen.
Onze G-sporters hebben het beste uit zichzelf gehaald om de mooiste creaties te maken.
Bestellen kan nog altijd! Je kan een bestelling plaatsen via de website
https://www.ggymvlimmeren.be/kerstkaartenverkoop of ons een berichtje sturen.
Er zitten 4 unieke kaartjes in 1 pakje en dat kost 5 euro. Dit mag je storten op het
rekeningnummer: BE 10 7360 6244 2604 met vermelding naam en aantal setjes.

Met dank aan

Nicole Proost Fotografie

van de kaartjes.

Kleur deze mooie kleurplaat in!
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, mama van Robbe voor drukklaar maken

UITDAGING
Hier zie je gebarentaal.
Dat is een taal met je
handen.
Kan jij je naam maken
met je handen?
Oefen eerst goed en
maak daarna een
filmpje!
Wij zijn benieuwd!

GEHEIMPJES VAN DE JUF OF MEESTER
WAT HOORT BIJ WIE?
KAN JIJ JUIST VERBINDEN?

A. FIEN

B. WOUT

C. NIC

D. MORANE

E. NINA

1. heeft een
groene auto

2. lust geen
broodkorstjes

3. is bang van
paarden

4. staat graag
in de regen

5. heeft als
hobby voetbal
Oplossing A:2 B:5 C:3 D:1 E:4

DOE-OPDRACHT
DOOR FIEN

Ga naar het bos en maak een mooie wandeling.
Kan jij een kunstwerk maken met dingen die je vindt in het bos?
Bijvoorbeeld een mannetje of huisje.
Stuur hiervan een foto door via Whatsapp- groepen zodat we elkaars kunstwerkjes
kunnen aanschouwen.
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ONZE SPONSORS

'T Naaiplekske Oostmalle

ONZE PARTNERS

Uitgave van G-gym Vlimmeren
Meer info
info@ggymvlimmeren.be
www.ggymvlimmeren.be
Je kan ons ook vinden op

G-gym Vlimmeren
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