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Van de bestuurstafel:
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn we al weer bijna 2 maanden verder. Dit betekent dat het bijna kerstvakantie is,
maar er is al weer genoeg te melden over afgelopen periode en wat er in het vooruitzicht gepland staat.
Afgelopen week was het de dag van de vrijwilliger.
We willen iedereen die op welke manier dan ook voor de vereniging zich inzet,
heel hartelijk bedanken voor alles dat ze het afgelopen jaar hebben
gedaan en hopelijk ook komende periode weer willen doen.
Zonder al deze mensen is het niet mogelijk om een vereniging als de onze draaiende te houden!!

Geslaagd Pietenfeest bij WSV:......
Vrijdag 29 november kwamen er gezellig 2 pieten bij ons op bezoek in de gymzaal.
Het feest was voor alle leden tot en met 7 jaar. Er werd volop gedanst, gegymd en gekleurd door alle kinderen.
Alles uiteraard in het thema van Sinterklaas en de pieten.
Tussendoor werd er heerlijk gesmuld van de pepernoten en het snoepgoed dat de pieten
mee hadden genomen. Net als voorgaande jaren kwamen Danspiet en Gympiet bij ons in de gymzaal.
Sinterklaas was op dat moment aan het uitrusten om in de nacht weer cadeautjes rond te kunnen brengen.
Die was er helaas dus niet bij. Vele kinderen hadden een mooie tekening gemaakt.
Die hebben de pieten meegenomen om in het grote pietenhuis aan Sinterklaas te kunnen geven.
De pieten hadden voor alle 51 kinderen ook nog een leuk cadeautje aan het einde van het feest.
Juf Lisanne en juf Vera hopen dat er volgend jaar weer pieten op bezoek komen!
Komen jullie dan ook weer gezellig?

Zet je licht aan!:......
Met regelmaat zien we nog leden bij de leslocaties wegrijden
op hun fietsen zonder hun lichten aan.
We willen natuurlijk dat jullie heelhuids aankomen
bij de lessen en weer veilig thuis komen, dus
denk eraan om je lichten aan te zetten op je fiets!
Help elkaar hier ook mee als je samen fietst!
Veiligheid gaat voor alles!

Acroturnsters vallen in de prijzen bij
oefenwedstrijd......
Op zaterdag 30 november hebben de Acroturnsters meegedaan aan een oefenwedstrijd in Bennekom.
Het was een mooie kans om te kijken hoe goed hun oefeningen al gaan, voordat in januari het
wedstrijdseizoen start.
Voor een aantal meiden was het de allereerste wedstrijd en nu konden ze
vast een beetje wennen aan hoe dat nu gaat met bijvoorbeeld een jury
die naar je kijkt. En wat hebben ze het goed gedaan!
Eligeorah en Jasmijn deden mee bij de E-instap en ze kregen, ondanks een
kleine vergissing in de dans, toch een medaille.
Bij de E-junior trio’s werden Jara, Floor en Suze tweede en Jente, Suzan
en Britt werden eerste. Het E-senior trio Reshma, Aicha en Iris werd tweede
en het E-senior duo Milou en Evi behaalde een eerste plek.
Hier en daar liep het nog niet helemaal soepel, waren de onderdelen wat
wiebelig of te kort, of kwam de dans nog niet helemaal uit, maar iedereen
heeft al een sterke basis. Het D-jeugd duo Felyne en Maura was de enige
in hun categorie en zij draaiden een prima oefening.
Nu dus al meteen een mooi resultaat en iedereen gaat hard verder trainen
om helemaal klaar te zijn voor de komende wedstrijden!

Nieuwe website WSV WARNSVELD gelanceerd!......
Afgelopen dinsdag 3 december jl. kregen bestuur en leiding de primeur: de presentatie van de nieuwe website.
Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zover dat de nieuwe website van WSV Warnsveld
gepresenteerd kon worden.
Woensdag 4 december jl. is hij officieel online
gegaan.
We zijn trots op het mooie resultaat van onze
nieuwe, moderne website. Komende tijd zullen
er nog wat nieuwe foto’s worden toegevoegd.
We willen Mark Kraan en Herbert Goorman
bedanken voor alle tijd en energie die zij erin
hebben gestoken!

Kalender:......
Activiteiten/Evenementen:
aanstaande zondag 15 december 2019 zal WSV Warnsveld weer
aanwezig zijn in de Spittaalstraat tijdens Sprookjesstad Zutphen.
Komen jullie ook gezellig even langs bij onze kraam?
De kerstmarkt is begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
3FM Serious Lifeline
Open lesmaand
Acrowedstrijden
Algemene Ledenvergadering
Dance Rhythm
Avondvierdaagse
WSV Kamp
Uitvoering

21/22 december 2019 ‘s nachts 02.00 uur Warnsveld
6 – 31 januari 2020, gratis proeflessen meedoen
7 en 8 maart 2020 (sporthal de Kei)
17 maart 2020 (sporthal de Kei)
4 april 2020 (Hanzehal Zutphen)
25-28 mei 2020
12-13-14 juni 2020 (Heksenlaak, Barchem)
7 november 2020 (sporthal de Kei)

Vervolg kalender:......
Hieronder het overzicht met vakantie periodes en evenementen die voor nu al bekend zijn voor het nieuwe
seizoen.
Goede vrijdag
2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsweekend
Avondvierdaagse
2e Pinksterdag

vrijdag 10 april 2020
maandag 13 april 2020
maandag 27 april 2020
dinsdag 5 mei 2020
donderdag 21 mei – zondag 24 mei 2020
maandag 25 mei – donderdag 28 mei 2020
(aangepast lesrooster)
maandag 1 juni 2020

Op alle andere dagen zullen de lessen dus WEL doorgaan.
De zaterdag turn selectie traint zonder tegenbericht altijd door op de 1e zaterdag van een vakantie.
Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019
Voorjaarsvakantie 2020
Meivakantie 2020
Zomervakantie 2020

maandag 21 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020
maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2020
maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Wist u dat:......
– er jazzdancewedstrijden zijn op:

1 februari in Harderwijk, 8 februari in Almelo en 14 maart in Nijkerk.
juf Grietje is met haar groepen al hard aan het trainen.

– we veel helpende handen

kunnen gebruiken bij de acrowedstrijden die gehouden worden op
7 en 8 maart 2020 in de Kei. Meer info volgt begin 2020.

– turnpakjes voor jongens/meisjes: bij Jolanda Kramer te verkrijgen zijn. Zij is onze penningmeester en is
bereikbaar via penningmeester@wsv-warnsveld.nl
– onze ledenadministratie

te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie via
ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

– onze Facebookpagina

regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere
wetenswaardigheden. Heeft u onze pagina al geliked?

– Vragen? Opmerkingen?:

vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan, door u
eerst met de leiding gecommuniceerd kunnen worden en daarna richting
het het bestuur gestuurd kunnen worden.
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