NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Hallo allemaal,
Het seizoen gaat weer van start. De trainingen zijn al weer begonnen. Het wordt een druk seizoen
als nieuwe vereniging. Veel speelplezier allemaal in het nieuwe seizoen.
Veel plezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen september
*agenda
* vertrouwenspersoon
* jury cursus
* AH sportactie
* stage lopen voor school
* schoolsport
* sportGrowclinic

* Start nieuwe seizoen
* ideeën voor de NieuwsKrant

Heb jij een verslag of foto's gemaakt? Wil je dit
in de NieuwsKrant laten plaatsen? Stuur dit
naar nieuwskrant@zvl-1886.nl

Verjaardag:
In de komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig.
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Moniek
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Rens
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7
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Agenda
September
8
8
9
23

Kick-off
CJ 1
DG 1
Supercup

Seizoen 2018-2019

Start nieuw seizoen
Aquapoldro toernooi
Top Kick off toernooi
Heren 1 en Dames 1

Leiden
Apeldoorn
Gouda
Alphen aan de Rijn
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Alle jeugdteams Taptoe

Vertrouwenspersoon

In de vereniging hebben we een vertrouwenspersoon. Gebeuren er dingen die jij niet prettig vindt,
die volgens jou niet horen of heb je het gevoel buitengesloten/gepest te worden? Spreek het uit
naar je trainer/coach. Wil je liever anoniem en in vertrouwen met iemand spreken dan kan je
terecht bij Daniëlle Bavelaar: danielle@dbavelaar.nl en 06-510 756 76

Jury cursus
Aanstaande woensdag 12 september begint er een nieuwe jurycursus.
Van alle BM en BJ spelers die nog geen W official Cursus hebben gedaan,
verwachten we dat ze deelnemen.
Kun je aan deze cursus niet deelnemen, dit graag laten weten aan
maartenangenent@hotmail.com
De cursus begint 12 september om 20.00 uur in het Vijfmeibad (inloop is om 19.45 uur.)
De cursus avonden zijn 12, 26 september 10 oktober en 17 oktober is examen.
Kom op tijd, dan kunnen we gelijk starten.
In overleg met de cursusleider is het misschien niet nodig alle dagen aanwezig te zijn. Dit omdat
jullie veel al weten, maar dat bekijken we 12 september.
In de bijlage vindt je het cursusboek, deze kan je alvast doorkijken.
Je mag je ouders gewoon meenemen, dan kunnen deze gewoon meedoen. ;)
Alvast succes met de cursus.
Je kan alvast beginnen met het handboek. Zie de bijlage ;-)
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AH sport actie
De AH sportactie is weer terug! Vanaf 17 september 2018 ontvang je in alle Albert Heijn winkels
een sportvoucher bij je boodschappen. Een voucher levert twee sportcredits op en iedere credit is
een keer sporten waard. Vind je het lastig om te kiezen? Je hebt tot 25 november de tijd om te
ontdekken welke sport of sportclub het beste bij jou past.
De keuze is reuze. Je kunt uit maar liefst 300 verschillende sportactiviteiten en duizenden
sportclubs kiezen. En je vindt ze ook nog eens bij jou om de hoek! Ga je alleen of neem je iemand
mee? Wat je ook kiest, geen keuze is te gek! https://ahsportactie.nl/

Erkend stagebedrijf
Wist je dat je bij ZVL-1886 stage kunt lopen? Dat Kiara en Dave dat hebben gedaan? Dus wil je
stage lopen, meld je dan bij Alida! Er zijn volop mogelijkheden bij waterpolo en (les)zwemmen!
Denk ook eens krachttraining of stabiliteit geven aan de jongste jeugd!

Schoolsport
Aan het begin van het schoolseizoen krijg je via je school informatie over allerlei sporten die je in
Leiden en omgeving kan beoefenen. Inschrijven gaat via de gemeente Leiden. Wijs je klasgenootjes
op de website van de gemeente: aanmelden schoolsport
De eerste schoolsport cursus start op 3 november. De tweede op 10 januari 2019.
ZVL-1886 organiseert op 31 oktober een eigen schoolsportclinic.
Wijs je klasgenoten, vriendjes, buren op de schoolsport optie en de clinic!

SportGrowTalent
Als bijlage bij deze NieuwsKrant zit een folder voor extra trainingen in de herfstvakantie.

De volgende NieuwsKrant
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