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1. Fijne feestdagen
Beste ouders, skippers en trainers,
2020… wat een jaar…
Een jaar gekenmerkt door een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt en een enorme impact
heeft gehad op ieder van ons.
Een jaar in ons kot, een staycation…
Een jaar die nog lang in onze herinneringen zal blijven hangen.
We wensen dat 2021 rijk mag zijn aan mooie dagen, met veel liefde en geluk en bovenal een goede
gezondheid.

Een speciaal woordje van dank naar onze trainers die in deze moeilijke periode de skippers week na
week proberen te motiveren via de online training. Het is voor hen een enorme uitdaging.
De positieve reacties die we krijgen doen echt deugd.

2. Vakantieregeling

Tijdens de kerstvakantie zijn er GEEN training vanaf 21 december tem 3 januari
Competitie skippers worden op de hoogte gebracht door hun trainsters.

3. Cluedo dader en slachtoffer nog steeds niet gekend

Dader en slachtoffer zijn nog steeds niet gevonden.
We willen graag nog eens massaal beroep doen op jullie om het mysterie op te
lossen.
Op het instagramaccount van Sleins Skip kunnen jullie de verdachten en de
mogelijke slachtoffers terugvinden. Twee keer in de week (maandag en donderdag)
verschijnt er een toffe challenge op het verhaal van de club die jullie kunnen
uitvoeren. Plaats jullie filmpjes en/of foto’s op jullie instagram verhaal en tag
@daphne.masscho, @mirte.schuurmans en @sleinsskip. Als er tegen woensdag en
zondag (20u) voldoende filmpjes zijn geplaatst, krijgen jullie een tip
Weet jij het antwoord en kan jij ons verder helpen? Stuur jouw verdachte en
slachtoffer naar één van ons door! Uiteraard is er een verrassing voor de persoon
die als eerste de juiste antwoorden kan doorsturen en voor de persoon die de
meeste opdrachten heeft uitgevoerd.

4.

20 jaar Sleins’ skip

In het voorjaar werden we gedwongen om ons jubileum te annuleren.
Onze hoop is nu gericht op 1 mei 2021.
Indien het zou kunnen doorgaan, zal het waarschijnlijk in een andere formatie zijn.
We houden jullie op de hoogte

5. Varia

Ook in de wedstrijdkalenders zijn er een aantal verschuivingen. De medewerkers van Gymfed zijn
volop bezig om de wedstrijden te herplannen, zodra we meer weten, houden we jullie op de hoogte.

Aan de universiteits en hoge school studenten wensen we een vlotte blokperiode en succes met de
examens.
Af en toe een beetje sport om te ontspannen kan deugd doen.

•

Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur
maar door naar : info@sleinsskip.be

•

Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be

•

Volg ons op Facebook en instagram voor nuttige info en weetjes.

Met dank aan onze sponsors !

