Sleins’Skip
Nieuwsbrief mei 2015

1. The Rope Skip Oscars
Beste ouders,
Niet minder dan 475 toeschouwers, 120 skippers en trainsters, meer dan 30 medewerkers en meer dan 40
sponsors hebben ervoor gezorgd dat we een schitterend feest kregen voor 15 jaar Sleins’skip !
Vooreerst willen we iedereen nog eens HARTELIJK DANKEN !
Zowel skippers, trainsters, medewerkers, sponsors bedanken als iedereen die voor of achter de schermen heeft
meegewerkt aan deze show! Zonder alle hulp was dit nooit mogelijk geweest !
Als we luisteren hoe iedereen de show heeft ervaren denk ik te mogen stellen dat we er samen een mooi spektakel
hebben van gemaakt !
Wie nog geen foto’s heeft gezien, kan dit nog steeds doen op :
http://jalbum.net/mobile/#a=1618020&path=Sleins+Skip+1mei2015%2F
Bij deze willen we onze fotograaf Peter Van De Voorde nogmaals hartelijk danken voor de schitterende foto’s !
Wie nog een DVD of USB wil bestellen kan dit ook nog steeds doen via onze website www.sleinsskip.be

2. En wat na “the Rope Skip Oscars” ?
Onze show is voor onze recreanten het slotevenement van ons rope skip seizoen.
De laatste trainingen zijn gepland in het weekend van 9 en 10 mei, daar onze studenten die les volgen in het
hoger onderwijs reeds beginnen aan de voorbereidingen voor de examenperiode.
Onze trainsters organiseren de laatste trainingen steeds toffe afsluitmomenten, dus zeker niet te missen!
Wij kunnen alvast terugblikken op een fantastisch seizoen, we hopen dat jullie, skippers er ook van genoten
hebben en we jullie in september terug mogen verwelkomen.
Wij wensen jullie als ouders ook te bedanken voor het vertrouwen in onze club.
Wij zijn reeds volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen en we voorzien te starten met de
trainingen voor recreanten in het weekend van 12 september 2015 !
Om de groepen optimaal te kunnen indelen, volgens leeftijd en kunnen is het voor ons belangrijk te weten, wie
er volgend seizoen opnieuw komt springen.
Mogen we vragen om het formuliertje (zie volgende pagina) in te vullen en af te geven aan de trainster ten
laatste op de afsluittraining.
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Hou onze website (www.sleinsskip.be) in het oog om de start van het nieuwe seizoen niet te missen.
Voor alle studenten succes met jullie examens !

Rope Skipping Club SLEINS' SKIP
P/a Van de Velde Conny
A. Dhavélaan 2
9940 Evergem
tel : 09/253.10.03
E-mail : connyvdv@telenet.be

Beste skipper,
We kijken met zijn allen terug op een sportief en tof rope skipping jaar. Wij zijn reeds volop bezig met de
voorbereidingen naar volgend seizoen. Om onze groepen opnieuw te kunnen indelen hadden we graag
geweten indien u volgend seizoen terug bij Sleins’ skip wil springen?
U kunt onderstaand invulstrookje volgende training terug meegeven of via e-mail (conny@sleinsskip.be)
laten weten indien uw dochter/zoon terug komt.
De indeling van de groepen zal begin september te vinden zijn op onze website.

We wensen iedereen een schitterende, zonnige en leuke vakantie.
Sportieve groetjes,
het Sleins’ Skip bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam skipper :
Komt volgend jaar terug/NIET terug.
Aangezien we nog niet 100% zeker zijn op welke dagen we iedereen kunnen laten springen is
onderstaande keuze een voorlopige keuze
Wenst liefst te springen op
o woensdag
o zaterdag
Ken je zelf misschien nog vriendjes die rope skipping willen doen?
Geïnteresseerden nemen best eerst telefonisch contact met het clubsecretariaat.

3. Handige weetje


Onze nieuwe website steeds meer info bevat ? Surf regelmatig naar http://www.sleinsskip.be
Heb je info/foto’s/… stuur ze gerust door naar info@sleinsskip.be en we proberen ze in te passen.
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4. Mini’s competitie – provinciaal kampioenschap Lede
Het voorbije weekend waren onze mini’s aan het werk te zien op het Provinciaal mini master kampioenschap in
Lede. Vanuit Sleins’ skip namen 12 mini’s deel.
Voor sommigen was het hun eerste wedstrijd. De zenuwen zorgden voor kriebels in de buik.
Er zijn enkele persoonlijke records op de speedproeven gesneuveld.
De skippers werden verdeeld volgens leeftijdscategorie.

PROFICIAT aan al onze mini’s, jullie deden het FANTASTISCH!
PROFICIAT aan onze coaches : Melissa, Angelique en Laurena.
BEDANKT aan de juryleden Mieke en Ellen en aan de talrijke supporters die aanwezig waren om onze jongste
skippers aan te moedigen.
Ook hadden de mini’s nog een verrassing voor trainster Melissa.
Melissa coachte haar laatste wedstrijd. De skippers hadden een prachtig kunstwerk geknutseld voor hun coach
dat ze na de wedstrijd samen met een mooie bos bloemen overhandigden.
Een prachtige afsluiter voor een SUPER coach!
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5. Vakantie begint pas na de examens !
Het is nog vroeg maar de vakantie komt stilaan dichter bij !
We wensen alle skippers veel succes met hun examens, en wensen iedereen nadien een deugdoende
zomervakantie !

Met dank aan onze sponsors !
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