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Brevettendag
Laten zien wat je al kan!
Op woensdag 11 en zaterdag 14 maart organiseren we voor 
alle leden vanaf de 1e kleuterklas een brevettendag. 

De kinderen kunnen dan aan hun ouders en aan een jury 
laten zien wat ze hebben bijgeleerd. Alle deelnemers 
ontvangen na afloop een persoonlijk diplomamapje en een 
medaille. 

Wie in verschillende groepen turnt, kan en mag dus meerdere 
brevetten halen.

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we uitdrukkelijk dat alle 
deelnemers stipt op het aangeduide uur aanwezig zijn. 
Op de keerzijde vind je een overzicht van de dagindeling. 

Opgelet: 
kleuters van 1e en 2e kleuterklas van woensdag hebben brevettendag 
op woensdag 11 maart, alle anderen op zaterdag 14 maart.

Oproep! 
We zoeken enkele kandidaat-vrijwilligers die willen helpen 
tijdens het Gympies Spaghetti-festijn op zaterdag 14 maart. 
Helpen koken, opdienen, afruimen of afwassen? 
Laat snel wat weten via info@gympies.be.

Inschrijven
Deelname is gratis, maar kan enkel mits online inschrijving, 
uiterlijk op zondag 23 februari via:

gympies.be/brevettendag



Uur Grote zaal Kleine zaal Uur

09:00
tot

10:00
Toestelturnen Meisjes 5e, 6e
Toestelturnen Jongens 5e, 6e 1e, 2e kleuterklas 

(normaal uur)

09:15
tot

10:15

Toestelturnen Meisjes 
3e, 4e wo & za 1e, 2e kleuterklas 

(normaal uur)

Toestelturnen Meisjes  
1e, 2e wo 

Toestelturnen Jongens 
1e, 2e, 3e, 4e

1e, 2e kleuterklas 
(normaal uur)

Trampoline 1e, 2e 

(ma, za)
3e kleuterklas 

(wo, za, zo)

Trampoline 3e, 4e
(ma, za)

Toestelturnen Meisjes 1e, 2e 
(za, zo)

Trampoline 5e, 6e
(ma, za)

Tumbling 3e, 4e, 5e, 6e

Toestel Meisjes middelbaar
Toestel Jongens middelbaar 

Tumbling middelbaar
Trampoline middelbaar

Ropeskipping (alle leeftijden)

DAGINDELING BREVETTENDAG zaterdag 14 maart

10:00
tot

11:15

11:15
tot

12:30

12:45
tot

14:00

14:00
tot

15:15

15:30
tot

16:30

16:30
tot

17:30

10:15
tot

11:15

11:15
tot

12:15

12:30
tot

13:30

13:30
tot

14:30

14:30
tot

15:30

16:30
tot

17:30




