


Dag ouders van de jeugdklimclub

We hebben weer een nieuwsbrief voor jullie klaar. In deze editie vinden

jullie weer allerlei interessante dingen terug. Hieronder een kort overzicht:

● planning voor de komende maand

● info over schoolvakanties en feestdagen

● kampen in de paasvakantie

● monkeysnight

● verslag kleuterspecial

Weer veel nuttige info om te verwerken dus, neem hem snel eens door en

dan zijn jullie weer helemaal mee.

Veel leesplezier!



Voor maart staat er niet veel bijzonder op het programma. Uiteraard gaan
we wel weer lengteklimmen met de ouders, en verder geven we graag een
update over hoe het zit met schoolvakanties en feestdagen.

➔ ouderparticipatie momenten:
◆ zaterdag 25/03
◆ zondag 26/03
◆ woensdag 29/03

➔ paasvakantie:
◆ De paasvakantie start op zaterdag 1 april en eindigt op zondag

16 april
◆ Het weekend van 1 en 2 april is er wel nog gewoon les. De

andere lessen tijdens de vakantie gaan niet door.

➔ Belgian lead youth championship
◆ Op zaterdag 1 april gaat ook het Belgisch kampioenschap lead

klimmen voor de jeugd door in onze zaal. Dit is een wedstrijd
in de lengteklimzaal, waar ook enkele van onze beste
klimmers aan deelnemen. De jeugdlessen gaan op deze dag
wel nog door maar het zal boulderen zijn voor iedereen.

➔ Monkeysnight
◆ En dan staat er ook nog een evenement op de planning voor

onze monkeys. Deze jaarlijkse monkeysnight gaat door op 15
en 16 april. Meer hierover verder in de nieuwsbrief.



We merken dat er vraag is naar een algemene planning van het hele jaar.
Iedereen plant al graag eens een weekendje weg of een andere activiteit.
Dit is dan uiteraard ook nog een pak mooier meegenomen als dat niet
samenvalt met de klimlessen natuurlijk.

Bij deze geven we een algemeen beeld van hoe het werkt bij ons:

➔ tijdens schoolvakanties is het telkens het eerste weekend wel les,
tijdens de volgende weekends geen les.

➔ op wettelijke feestdagen is het nooit les, hieronder nog eens de
aankomende feestdagen:

◆ zondag en maandag 9 en 10 arpil (pasen en paasmaandag)
dit is ook tijdens de paasvakantie, dus ook daardoor geen les.

◆ maandag 1 mei (dag van de arbeid)

◆ donderdag 18 mei (hemelvaart)

◆ zondag 29 mei (pinksteren)

➔ De lessen lopen ook door tot het einde van het schooljaar. Enkel de
allerlaatste week is er geen les meer. Deze week houden we vrij
voor testlessen voor het volgende schooljaar. Dus de laatste klim les
gaat door op zondag 25 juni.

➔ En wat betreft de ouderparticipatie, deze gaan telkens door op het
laatste lesmoment van de maand. Soms wordt hierop een
uitzondering gemaakt, maar dit laten we dan tijdig weten via een
mailtje en via de kalender in cafetaria van de klimzaal.

Hopelijk heeft iedereen hiermee een beetje een duidelijker overzicht en
weten jullie nu allemaal wanneer jullie waar moeten zijn.



De krokusvakantie is nog maar net
gepasseerd en hier zijn we alweer met een
hele hoop sportkampen in de de aanbieding
voor de volgende schoolvakantie.

In de vorige nieuwsbrief hadden we al even
de nieuwe kampen gepromoot, deze zitten
nu ook al helemaal vol voor de
paasvakantie dus wie nog op klim- en
skatekamp wil komen zal snel moeten zijn
voor deze zomer.

Verder hebben we ook nog het
G-sportkamp waar zeker wel nog voldoende
plekjes vrij zijn. En ook voor de gewone
klimkampen zijn er nog enkele plaatsen
beschikbaar.

kampen gaan door van 03/04 tot 07/04
en van 11/04 tot 14/04, voor kinderen
van 5-12j. Meer info hierover kan je
vinden op de website onder het tabblad
‘JEUGD’ > ‘SPORTKAMPEN’.

Ook inschrijven voor de sportkampen
kan via deze weg.



De Kleuters hebben zich het laatste weekend van de krokusvakantie
volledig kunnen uitleven op de kleuterspecial. Door dit grote succes
kunnen we met de monkeys ook niet achterblijven natuurlijk.

Daarom zijn de trainers alweer
volop bezig met het organiseren
van de monkeysnight.

Deze keer maken we zowel
boulder als lengtezaal volledig vrij
voor onze monkeys en proberen
we er weer een spetterende editie
van te maken, met een leuke
overnachting op de matten in de
klimzaal.

Dus slaapmatjes zijn niet nodig, een slaapzak voldoet. De trainers
organiseren enkele leuke activiteiten, de monkeys krijgen een lekkere
snack ‘s avonds en een stevig ontbijt ‘s ochtends, zodat ze er een hele
avond en voormiddag tegenaan kunnen.

Deze monkeysnight gaat zoals elk jaar door het laatste weekend van de
paasvakantie (15 en 16 april) vanaf 18u tot 12u de volgende dag.

Er hangt een klein prijskaartje aan vast van €15 en inschrijven kan via
een mailtje naar sander@klimzaalbleau.be.

Voor de betaling mag je de € 15 overmaken naar het rekeningnummer
van de club: BE24 3630 2058 3238, met de mededeling:

“monkeysnight NAAM VAN HET KIND”

Wees er snel bij want de plekjes zijn beperkt!

mailto:sander@klimzaalbleau.be


Om af te sluiten geven we jullie nog enkele beelden van de kleuterspecial
die doorging tijdens het laatste weekend van februari.

En bij deze willen we ook nog eens een dikke dankjewel zeggen aan alle
trainers die zich hiervoor zo ongelooflijk hard ingezet hebben!

Dikke pluim en hopelijk maken we samen van de monkeysnight een even
groot succes!



Dat was het weer voor deze nieuwsbrief, en dan zien we jullie graag terug
voor een volgende editie.

Het Bleau-team,

In samenwerking met volgende partners
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