Turnkampen Kalmthout
Een organisatie van GymKa vzw

Brief voor de Thuisblijvers van het Turnkamp
Dit schrijven bevat enkele belangrijke mededelingen voor ouders van gymnasten op turnkamp. De turnkampen zijn een
organisatie van turnkring GymKa vzw. GymKa organiseert turnkampen om de huur en het onderhoud van de turnzaal
te kunnen betalen.

1. Begin van het Turnkamp
•

•
•
•

Bij aankomst meldt u zich aan bij de verantwoordelijke. Aan de verantwoordelijke kan u medicijnen afgeven
en hierover bijkomende uitleg verschaffen. De verantwoordelijke vertelt u meteen op welke kamer uw zoon of
dochter slaapt.
Na deze formaliteiten mag je naar de kamer gaan en je installeren.
Wanneer iedereen toegekomen en geïnstalleerd is, begint de kennismakingsronde. Ouders nemen afscheid.
Het T-shirt wordt in de loop van de week uitgedeeld.

2. Einde van het Turnkamp
Het turnkamp is afgelopen op vrijdagavond om 17u. Om 17u start er een demonstratie voor de ouders die duurt tot
18u.

3. Voor de Externen
•
•
•
•

Wij verwachten de externen ’s morgens om 8u45. U dient hen terug af te halen om 20u30.
Aangezien er een zwembad aanwezig is, is er elke middag de mogelijkheid om te zwemmen indien het weer
het toelaat. Als uw zoon/dochter graag zwemt, geef dan elke dag zwemgerief mee.
Tijdens alle turnkampen gaan we op woensdag zwemmen in een recreatiezwembad. Dan moet iedereen
zwemgerief meebrengen.
Afhankelijk van het weer is er ’s avonds een binnen- of buitenactiviteit. Breng daarom steeds een trui, een
broek en schoenen mee naar de turnzaal.

4. Bezoek
Wij staan niet toe dat ouders tijdens het turnkamp een bezoekje brengen. In het verleden heeft ons dat
problemen bezorgd doordat kinderen hun mama/papa niet meer kunnen laten gaan. Kinderen met heimwee
worden in de eerste plaats opgevangen door de trainers. Wanneer de trainers er niet meer in slagen om de
gymnast te betrekken bij het turnkamp, wordt u als ouder op de hoogte gebracht en wordt gezamenlijk naar
een oplossing gezocht.

5. Foto’s en Berichtjes
Tijdens het turnkamp worden er foto’s getrokken door de trainers en de gymnasten. Deze foto’s worden op
regelmatige tijdstippen (meestal ’s avonds) op de website geplaatst. Je kunt ze bekijken op:
http://www.turnkampen.be/foto.asp
Verder is er de mogelijkheid om berichtjes te posten op onze website (stuur géén berichtjes via
info@turnkampen.be). Let op dat deze berichtjes publiek zijn en iedereen ze kan lezen. Wij doen ons best om
de gymnasten een antwoord te laten sturen indien u hierom vraagt. Maar sommigen hebben het te druk met
andere zaken waardoor het schrijven van berichtjes er niet van komt. Algemeen kunt u stellen: geen nieuws
is goed nieuws. Berichtjes lees je op: http://www.turnkampen.be/forum.asp
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