Informatie

SVW
GYMNASTIEK EN DANCE!

Seizoen 2019/2020

Beste leden van SVW gymnastiek en DANCE!

In dit informatieboekje voor het seizoen 2019-2020 staat alles over jouw sport.
We hebben momenteel 3 DANCE! groepen.
De indeling van de DANCE! groepen zijn gebaseerd op leeftijd en/of niveau.
Ook dit jaar zal juf Karin de DANCE lessen weer met veel plezier verzorgen.

We hebben momenteel 2 groepen gymnastiek, 1 kleutergroep en 1 peutergroep
Deze lessen worden verzorgd door juf Marja

Alvast veel succes en plezier in het SVW gymnastiek en DANCE! seizoen 2019- 2020
PS: BEWAAR DIT BOEKJE GOED, WE STUREN HET ALLEEN DIGITAAL!
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Ledenadministratie:

Marcha Ketelaar en Pauline Stellingwerf
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Leiding:
Leidster DANCE!: Karin Hak-Gijzen . E-mailadres: karingijzen@hotmail.com
Leidster Peuter/Kleutergym Marja Grunstra E-mailadres: marjangrun@hotmail.com

Algemene informatie:
Onze vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie), via de ‘bond’ is ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Landelijk is
de KNGU verdeeld in 5 districten en ieder district is weer verdeeld in verschillende
rayons. Wij zijn onderdeel van rayon zuidwest Friesland en vallen onder district
noord. Voor meer informatie over de KNGU en de indelingen kun je kijken op de
volgende websites: www.kngu.nl www.noord.kngu.nl www.rayonzw.nl
www.workum.nl/verenigingen

Contributie
Voor het seizoen 2019-2020 is de contributie:
-

DANCE!

€ 135 per jaar( 67.50 per half jaar) inclusief €10,- bondskosten

Kleuter/peutergym €135 per jaar( 67.50 per half jaar) incl €10,bondskosten

Het is mogelijk om per half jaar op te zeggen bij SVW gymnastiek en jazz-dans , dit
dient voor september of januari te gebeuren, dan wordt het abonnementsgeld
afgeschreven. Het betalen van de halfjaarlijkse contributie en de vindt plaats door
middel van automatische incasso's.
Nieuwe leden kunnen alleen gebruik maken van automatisch incasso. Wanneer u al lid
bent en u geen gebruik wilt maken van het automatisch incasseren, dan wordt er per
betaling € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Ons IBANrekeningnummer is: NL81RABO0372104274.
Heeft u nog vragen met betrekking tot bovengenoemde, dan kunt u vanzelfsprekend
altijd contact opnemen met Pauline Stellingwerf of mailen naar
pjwillemen@hotmail.com

Lestijden:
De lessen van de DANCE! groepen en de peuter/kleuter gymlessen worden gegeven in
sporthal “De Nye Rolpeal” te Workum.
* DANCE!: op vrijdagmiddag
*14.30- 15.30 DANCE! groep 1
* 15.30- 16.30 DANCE! groep 2
* 16.30-17.30 DANCE groep 3

*PEUTER/KLEUTERGYM op woensdagmiddag
*14.30-15.30 kleutergym
*15.30-16.15 peutergym

Website:

www.svwgymjazzdans.nl

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op de site. Op
de site staat ook een wijzigingsformulier. Hier kunt u zich afmelden. Ook
kunt u hier wijzigingen van bijvoorbeeld het mailadres invullen.
Op de website plaatsen we regelmatig belangrijke nieuwtjes en nieuwe foto’s!
Websitebeheerder: Douwe Yntema
Ook zijn we te vinden op Facebook onder SVW Gymnastiek en jazz-dans. Als u
vrienden met ons wordt, kunt u via Facebook ook alle nieuwtjes van de vereniging
lezen.

Vakanties seizoen 2019-2020:
Herfstvakantie
: 19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie
: 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie : 15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag
: 10 april 2020
Meivakantie
: 25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaartsweekend:21 t/m 24 mei 2020

Activiteiten
Het hele seizoen door worden diverse activiteiten georganiseerd. Hierover
wordt u op de hoogte gehouden middels een svw'tje

Kleding tijdens de les:
-

Tijdens

de DANCE! les: zwart danspakje,zwart fietsbroekje en zwarte
dansschoentjes. Voor jongens een zwart t-shirt, zwart broekje en zwarte

dansschoentjes. Graag geen sieraden om. Bij dansfestijn of uitvoering
geeft de leidster de gewenste kleding aan. Lange haren vast en sieraden
thuis laten.

Gang van zaken tijdens de lessen: DANCE!
Tijdens de danslessen is het de bedoeling dat de leerlingen steeds weer iets nieuws
leren en veel bewegen.
De les begint met een warming-up. Hier zorg je ervoor dat alle spieren warm worden,
zodat er geen blessures ontstaan. Meestal doet juf Karin de bewegingen voor en
volgen de leerlingen haar. Maar af en toe mogen ze ook zelf iets bedenken, dit kan
ook in tweetallen. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen hun creativiteit
ontwikkelen. Dat merk je na een tijdje ook zeker!
Na de warming-up gaan ze rekken en strekken. Dit is meestal een stukje lenigheid wat
met de leerlingen getraind wordt. Elke week proberen een stukje dichterbij te komen
met je handen bij je tenen bijvoorbeeld. Daarna volgt de danscombinatie.
Aan het eind van de les volgt de cooling-down. Dit kan bij de jongste meiden een
spelletje zijn en bij de wat oudere meiden bijvoorbeeld yoga oefeningen.
Met de jongste meiden is het ontwikkelen van hun ritmegevoel het belangrijkste waar
aan gewerkt wordt. Dus lopen op de maat van de muziek, klappen op het ritme en
vooral ook voelen als je niet op het ritme van de muziek beweegt! Vaak laat juf Karin
de jongste groepen dan ook luidop meetellen als ze aan het dansen zijn. Daarna
proberen ze te tellen in hun hoofd en na een tijdje zal het automatisch gaan.
Bij de oudere groepen wordt vooral op de uitvoering van de bewegingen gelet. Dan
wordt bijvoorbeeld aangegeven of ze hun been moeten strekken, of juist niet
natuurlijk.
De volgende dansen worden gegeven: jazzdance, streetdance, breakdance, hiphop,
Afrikaans, modern, cheerleading, showmusical enz.

Overige informatie
Begin alle lessen:
Voor de aanvang van de les wachten de kinderen in de kleedkamer. Op een teken van
de leidster mogen de kinderen binnenkomen.
Bijzonderheden:
Als er bijzonderheden zijn betreffende het kind, waarmee de leidsters rekening
moet houden, graag doorgeven aan haar (bijv. medicijngebruik etc.)
Aanwezigheid ouders in de sporthal:
Wij verzoeken vriendelijk, doch dringend de ouders in de kleedkamer te wachten. Het
werkt soms erg storend als er ouders komen kijken.

Tijdens de kijklessen en de doe-mee lessen zijn de ouders welkom in de zaal.
Afzegging:
Is uw kind verhinderd om een DANCE! les te volgen, of om de PEUTER/KLEUTERGYM
te volgen,graag dit dan ‘s morgens door te geven aan de leidsters:
karingijzen@hotmail.com
marjangrun@hotmail.com

Gevonden voorwerpen:
Regelmatig komt het voor dat er nog sportkleding in de kleedkamers wordt gevonden.
Dit wordt afgegeven bij de balie, daar kunt u navraag doen
Facebook
Wij plaatsen regelmatig foto’s op Facebook. Wij houden rekening met de leden die
geen toestemming hiervoor hebben gegeven

