Tenniskidz
Siebengewald
Laatste training voor de zomervakantie
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Morgen is de laatste training van 2018. Zoals
aangekondigd in de mail nemen we dan afscheid
van Sidney. We willen hem bedanken voor de
trainingen die hij met enthousiasme heeft gegeven.
Na de zomer begint de nieuwe trainer Robbin. Hij zal
zich wel voorstellen bij de volgende nieuwsbrief.
Alvast een fijne vakantie!!!!

Uitje met de jeugd

Tijdens de vakantie
Tennissen dat kan, het
park is open!

22 Juni hebben we een heerlijk dagje uit gehad. We
hebben eerst een clinic in de brandende zon gehad.
Vervolgens broodje knak gegeten en de bus in naar
jumping XL. Gelukkig was het daar lekker koel. Alhoewel
de kids er behoorlijk verhit uit zagen na 2 uurtje springen.
Toen weer de bus in en naar de pannekoekenboerderij.
Al met al een vermoeiende maar geslaagde dag. Wij
kijken alweer uit naar het volgende uitje!! Oh ja voor
foto’s check ff de site van TVS.

Nieuwe trainingsdata 2019:
Hieronder de nieuwe trainingsdata tot de
zomervakantie.
Augustus: 24, 31
September: 7, 14, 21, 28,
Oktober: 5, 26
November: 2, 9,16, 23, 30
December: 7, 14, 21,
Bijzondere data:
Herfstvakantie 12 t/m 19 oktober
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Najaarscompetitie 2019
De data van de najaarcompetitie zijn bekend.
Wij hebben de kinderen opgeven voor de
najaarscompetitie. Wij gaan er vanuit dat alle
kinderen meedoen! Mocht je verhinderd zijn geef dit
dan op tijd aan ons door!
ROOD en ORANJE

GROEN

8 sept

XXXXXX

15 september

15 September

22 september

22 September

29 September

29 September

6 Oktober

6 Oktober
13 Oktober
20 Oktober
27 Oktober

Plaats en tijd zijn nog niet bekend. Zodra de KNLTB
de tijden en plaatsen heeft ingepland geven wij dit
aan jullie door.

Overige zaken:
Op de site van tenniskids.nl kun je alle tennisweetjes
voor de jeugd vinden.
Voor overige informatie en FOTO’S kijk op de website
van de vereniging : www.tvsiebengewald.nl

Mocht je vragen hebben bel, mail of app naar:
Roy de Haan:
06 200 17 687
Mark Peters:
06 222 43 837
Mail: TVSKIDZ@GMAIL.COM

