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Kleutergym – medailles bij KWTV 
 

 
 

Beste ouders, 
 

Je las het misschien al op onze website, op facebook, in de 
digitale nieuwsbrief of hoorde ervan bij de afdeling zelf …, 
onze kleuters zijn volop aan het oefenen voor de Kleutergym. 
 

Afhankelijk van hun leeftijd kunnen ze een bronzen, zilveren 
of gouden medaille behalen. 
Deelname is inbegrepen in het lidgeld. 
Wij oefenen hier zowel tijdens het sportjaar, maar in het 
bijzonder deze laatste weken, heel goed voor.  
 

Op zaterdag 14 maart 2020 van 10u tot 12u, zullen de kleutergroepen uit campus Kerk 

(Kleuters 1 campus Kerk en Kleuters 2-3 campus Kerk) de testen afleggen in de turnzaal campus 
Pleintje.  
 

Op zaterdag 14 maart 2020 van 14u tot 16u, zullen de kleutergroepen uit campus Pleintje 

(Kleuters 1 campus Pleintje, Kleuters 2 campus Pleintje en Kleuters 3 campus Pleintje)  de testen 
afleggen in de turnzaal campus Pleintje.  

 
Wie zowel in campus Kerk als campus Pleintje aangesloten is in een kleutergroep, kan kiezen of er in 
de voor- of namiddag wordt deelgenomen. Laat het in dat geval zeker weten aan de leiding! 
 

Wij hebben voor deze brevettendag een aantal juryleden voorzien, net als de vaste begeleiders van het 
kleuterteam. 
Toeschouwers zijn van harte welkom! Wij zetten de stoelen en banken alvast klaar.  
 

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om een kwartier op voorhand aanwezig te zijn en aan te 
melden aan de ingang van de turnzaal. Kleuters campus Kerk melden aan om 9u45. Kleuters campus 
Pleintje melden aan om 13u45 voor de inschrijving. Na een korte opwarming, wordt er dan 
onmiddellijk van start gegaan met de afname van de testen. De uitreiking vindt onmiddellijk na afname 
van de testen plaats. 
 

Je mag gerust op voorhand laten weten of je kleuter er bij zal zijn of niet. Dat maakt het 
organisatorisch iets eenvoudiger. Je kan dit melden via de besloten facebookgroep van uw kind, tijdens 
de training, of via een mailtje. 
 

We hopen op een massale deelname en een grote opkomst van ouders, kennissen of familie. 
Inkom is gratis, dranken zijn te krijgen aan democratische prijzen. 
 
 

Met sportieve groeten, 
Kleuterteam campus Pleintje en campus Kerk 
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