Kids jaarplanning 2018-2019 Didam

Zaterdag 8 december

Kids Kickboks examen
13:00 in zaal 2
Hier mogen jullie iemand meenemen om te kijken. Let op
deze vindt plaats bij AeroFitt Duiven

Maandag 24 december t/m zondag 6 januari

Kerstvakantie
Alle lessen behalve de tiener Fitt vervallen

Maandag 4 maart t/m zondag 10 maart

Carnavalsvakantie
Tijdens alle lessen mag je deze week een
vriendje/vriendinnetje meenemen

Maandag 18 maart t/m zondag 24 maart

Ouder/Verzorger kind les
Tijdens de kids uren mag je iemand meenemen en samen
sporten bijvoorbeeld je vader/moeder of opa/oma, dus
kom samen in sportkleding!

Maandag 22 april t/m zondag 5 mei

Voorjaarsvakantie
Tijdens alle lessen mag je deze week een
vriendje/vriendinnetje meenemen.

Zaterdag 29 juni t/m vrijdag 5 juli

Kijk lessen
Deze week mag je laten zien wat je het afgelopen jaar hebt
geleerd. Je mag zelf weten wie je meeneemt deze week om
naar jou te kijken in de lessen.

Zaterdag 8 juli t/m zondag 18 augustus

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie vervallen alle kids-lessen
behalve de Teens-fitness

Beste ouders, jongens en meisjes,
Enkele praktische en belangrijke mededelingen m.b.t. het nieuwe jaar;
➢

Veiligheid
Wij willen u er (nogmaals) op attenderen dat de kinderen voor de les alleen in de kantine of de gang voor de zaal
mogen wachten. Het komt nog regelmatig voor dat kinderen in de fitnesszaal, of zaal te vinden zijn. Dit verstoort
andere lessen en sporters maar is tevens erg gevaarlijk. Erg interessant voor kinderen maar dus ook erg gevaarlijk!!!
Mochten kinderen zich na deze brief niet aan deze regels houden dan kunt u ook de leiding hierover even aanspreken.
Zij kunnen dan het kind en de ouders nogmaals aanspreken over deze overtreding.

➢

Vakanties
Tijdens de schoolvakanties (m.u.v. Zomer-en kerstvakantie) gaan de kids-lessen door. In de zomervakantie en
kerstvakantie is er alleen tiener Fitt.

➢

Overzicht lessen: de kinderen mogen voor één prijs aan de onderstaande lessen deelnemen.

Dinsdag
16.30-17.25 Hip Hop 7 t/m 10 jr
17.30-18.25 Clip dance 10+
Woensdag
18.15-19.00 Kickboksen 7 t/m15jr
Vrijdag
16.00-17.00 Tiener Fitt
16.45-17.40 Hip hop 13 t/m 17 jr
Zaterdag
09.45-10.40 Dance4kids 4 t/m 6 jr
10.45-11.40 Dance4kids 7 t/m 12 jr
Tiener fitness (eerste keer op afspraak!)
Ma t/m vrij
14.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie over de inhoud van de lessen kijk op www.aerofitt.nl

Wij willen u alvast bedanken voor uw hulp en uw begrip!
Als we samen de volgende dingen nastreven dan gaan we weer een sportief en gezellig kids-jaar tegemoet!

