TV ODIN Nieuwsbrief maart 2018

Beste allen,
De afdelingswedstrijden vinden zoals altijd plaats in maart. Op de 3,4 en 5 afdelingen
wordt hard geoefend.
De beste 5 van elke afdelingswedstrijd strijden bij de clubkampioenschappen voor de
titel van beste afdeling.
We hopen dat er veel publiek aanwezig zal zijn op deze wedstrijden. De deelnemers
verdienen allemaal applaus en steun voor hun harde werken.
AFDELINGSWEDSTRIJDEN 2018:
• Maandag
19 maart Oost. Halfrond
• Donderdag 22 maart Meent
• Maandag 26 maart Oude Kerkerln
• Dinsdag
27 maart
“
• Woensdag 28 maart
’’
• Woensdag 28 maart
“
• Donderdag 29 maart
“
• Donderdag 29 maart
“

meisjes 3
meisjes 3/4
jongens 4/5
meisjes 3/4
meisjes 3/4
meisjes 4/5
meisjes 3
meisjes 4/5

17.00 tot 18.15 uur
18.00 tot 19.15 uur
17.00 tot 18.15 uur
16.30 tot 17.45 uur
16.15 tot 17.30 uur
17.30 tot 18.45 uur
16.45 tot 18.00 uur
18.15 tot 19.30 uur

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN:
zaterdag 21 april 2018 in de zaal Ouderkerkerlaan
• Meisjes 3 afd.
om 10.00 uur
• Meisjes 4 en 5 afdeling
om 13.00 uur
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Algemene ledenvergadering:

Het bestuur van ODIN nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
woensdag 4 april a.s.
De vergadering zal vanaf 20.00 uur plaatsvinden in het clubhuis achter de turnzaal aan
de Ouderkerkerlaan.
Uw stem is belangrijk.
Juf Marret Mansvelder:
Eind januari heeft juf Marret per direct alle werkzaamheden binnen ODIN moeten
stopzetten.
Zij heeft een herseninfarct doorgemaakt. Gelukkig is zij op tijd in het ziekenhuis
behandeld en heeft zij geen ernstige schade opgelopen.
Ze is weer thuis, maar het zal lang duren voor zij geheel hersteld is. Daarom zal zij helaas
niet terugkeren als leidster en bestuurslid.
We zullen haar erg missen.
Als u een bericht naar juf Marret wil sturen, kan dat via:
marret.mansvelder@hetnet.nl
Camera Obscuralaan 110
1183 KB Amstelveen

Vervanging:
De afdelingen van juf Marret zijn grotendeels over genomen, door meester Liviu en juf
Jolanda. Onze grote dank aan hen, zij stonden direct klaar om in te springen.
Helaas hebben we voor 2 afdelingen op de woensdagmiddag geen vervanging kunnen
regelen en hebben we deze 2 lessen moeten stoppen. Een aantal leden zijn overgegaan
naar andere afdelingen.
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