


Beste ouders van de jeugdklimclub

Deze keer komt de nieuwsbrief een beetje vroeger. Zo zijn jullie zeker op tijd op de

hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten voor het komende jaar. Je zal weer uitgebreid de

planning terugvinden en alle dingen die er staan te gebeuren. Er komen ook een paar

nieuwigheden aan bod en enkele verslagen van de voorbije maand. Zoals gewoon dus

weer alles om ervoor te zorgen dat jullie helemaal up to date zijn.
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Hieronder vinden jullie zoals gewoonlijk de

activiteiten die er te doen staan de komende

maand. En in deze nieuwsbrief ook al een

extraatje over volgende maand.

� Om te beginnen de activiteiten in de

kerstvakantie:
o Sportkamp van 26/12 tot 30/12
o sportkamp van 2/01 tot 6/01
o 24 en 25/12 GEEN LES
o 31/12 en 1/01 GEEN LES
o 7 en 8/01 GEEN LES

� Op 7 en 8/01 zijn er wel nog testlessen

voor kleuters (NIET MEER VOOR MONKEYS)

� De ouderparticipatie momenten van januari:

● woensdag 25/01
● zaterdag 28/01
● zondag 29/01

� En nog voor de kleuters houd ook al zondag 26/02 vrij in de agenda want dan zal

de kleuterspecial doorgaan.

En voor de zekerheid geef ik nog eens mee dat je
nu ook een kalender kan vinden, met alle
activiteiten voor de jeugd, in de cafetaria van de
klimzaal.



In de vorige nieuwsbrief had ik hier ook al een stukje aan toegewijd, maar daar moet ik nog eens op
terugkomen.

De inschrijvingen voor de rest van het schooljaar staan al de hele maand terug online. Velen hebben
dan ook direct actie ondernomen en hun kinderen opnieuw ingeschreven.

Nu bleek dat verschillende betalingen die gedaan werden ook direct terugbetaald werden door een
fout op de website. Wij hebben dat zelf maar ondervonden toen enkele ouders ons hierover
aanspraken. Alles is nu terug rechtgezet en de inschrijvingen verlopen terug normaal.

Maar wie zijn kind begin december heeft ingeschreven, controleer voor de zekerheid nog eens of je
het geld niet teruggestort hebt gekregen, want in dat geval hebben wij dus geen inschrijving
ontvangen en moet je het opnieuw doen.

Wie het opnieuw moet proberen, dat kan nog steeds via onderstaande link:
https://www.klimzaalbleau.be/jeugd.

En de promotiecode ‘EXTRAKIND’ is nog steeds geldig voor de 15 euro korting voor elk
extra kind dat ingeschreven wordt.

Als je dit helemaal uit het oog verloren was en je kind nog niet ingeschreven hebt voor
de rest van het schooljaar, doe dit dan snel want de plekjes beginnen te slinken.

Ook inschrijven voor een testles voor kleuter kan nog via de website of via volgende link:

https://www.klimzaalbleau.be/jeugd

De testlessen gaan door op volgende momenten

● 7/01 van 9u45 tot 10u45
● 7/01 van 11u tot 12u
● 8/01 van 9u45 tot 10u45
● 8/01 van 11u tot 12u

https://www.klimzaalbleau.be/jeugd
https://www.klimzaalbleau.be/jeugd


EINDELIJK!

Ze zijn er! De nieuwe Bleau t-shirts! En ja, Ble(a)u zijn ze.

Na al die jaren de ouwe trouwe gele t-shirts te dragen is het nu tijd voor iets nieuws.
Velen van jullie hebben hem al in ontvangst mogen nemen maar wie dat nog niet heeft
mogen doen, mag de volgende les zeker eens aan de trainers hun oren trekken. Zij
zullen deze dan met veel plezier uitdelen aan al wie nog geen gehad heeft.

We weten dat er kinderen zijn die maar voor een trimester ingeschreven hadden en na
nieuwjaar niet terug zullen komen. Als jij in deze groep zit mag je nog eens langskomen
aan de bar en dan zal er zeker nog eentje klaarliggen.

Hieronder al de eerste kleuters die hun vroege kerstcadeautje ingewijd hebben tijdens de
laatste les van het jaar.



Over kerstcadeautjes gesproken, je kan
nog steeds in onze vernieuwde shop
terecht voor alle klim-gerelateerde
cadeautjes. In samenwerking met
mounteqshop bieden we je alles aan wat
je maar kunt bedenken om je helemaal
uit te rusten om je klimpassie (of die van
je kind) te beoefenen.

Weet je niet wat te kiezen uit onze shop? Geen paniek sinds kort bieden we ook hele
mooie cadeaubonnen aan, en dan kiezen ze lekker zelf wat ze willen. Kom hiervoor
gerust even tot aan de bar in de klimzaal en dan helpen we jou graag verder.



En om met een leuke noot af te sluiten nog enkele sfeerbeelden van de juniors uitstap

naar Seafront Boulder in Zeebrugge.



Om deze brief af te sluiten wensen wij jullie nog een heel fijn eindejaar toe.

Het Bleau team.


