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Afgelaste training of wedstrijd?
We gaan er natuurlijk vanuit dat we de komende tijd nog lekker
kunnen voetballen op mooie velden en met goed weer. Maar
mocht het toch anders zijn, dan streven we ernaar om de melding
van de afgelaste training voor 17.00uur op de site te hebben
staan. Deze afgelasting geldt dan voor alle jeugdteams. Natuurlijk
kan ieder team zelf proberen een alternatief te bedenken op dat
moment. Voor de wedstrijden op zaterdag geldt dat de
veldkeuring rond 7.45uur plaats vindt, daarna zal er z.s.m. via de
site en de diverse app-groepen worden gecommuniceerd over het
doorgaan van wedstrijden of niet.
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Belangrijke data
Di. 11 okt.

Alg. Leden Vergadering

Tot 1 nov.

Verkoop Grote Club Actie

Vr. 24 nov.

Sinterklaasfeest voor JO7,8&9

25 dec. t/m 7 jan.

Winterstop, geen trainingen

27 t/m 30 dec.

D.D.O.O.-toernooi

Za. 13 jan. 2018

Indoor Soccer toernooi

Op woensdag 11 oktober Algemene Leden Vergadering 20.00uur
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit op deze vergadering. Veel belangrijke zaken van onze club worden
hier besproken. Dit is het moment om je zegje te kunnen doen. Ook ouders van jeugdleden zijn welkom.
Wees zuinig op onze materialen!
Om lekker te kunnen trainen zijn goede materialen onmisbaar. Zorg er samen voor dat deze kostbare spullen
netjes blijven. Ruim alles na de training weer op. Extra aandacht voor de ballen; zorg dat je alle ballen weer
inlevert na de training! Ook dit is Allemaal Olympia. Kijk ook eens op onze site voor de afspraken die we graag
samen willen maken: http://www.olympia60.nl/actueel/nieuws/3259-graag-maken-een-paar-afspraken
Herfstvakantie: gewoon trainen.(16 t/m 20 oktober)
In de Herfstvakantie wordt er gewoon getraind, tenzij dat door de eigen trainer/leider anders wordt gemeld.
Grote Club Actie
Deze actie zorgt voor mooie inkomsten voor onze club. Tot 1 november kun je de Grote Club Actie-Loten
verkopen. Zorg dat je met jouw team die voetbal-clinic in de wacht sleept!! Heb je een vraag of meer boekjes
nodig, mail dan naar Ingrid en Femke gca@olympia60.nl
Sinterklaas op bezoek bij Olympia
Speciaal voor alle JO7, JO8 en JO9-spelers heeft de Sint een plaatsje vrijgehouden in zijn drukke agenda; hij
komt op vrijdag 24 november aan het begin van de avond naar onze kantine samen. Uitnodiging volgt.
De Shift: Vele handen maken licht werk
Iedere week heeft 1 team De Shift: Dat houdt in dat op zaterdagochtend alles op ons complex wordt
gereedgemaakt voor de wedstrijden: vlaggen, doeltjes, ranja enz. Ook hier stellen wij jullie hulp erg op prijs.
D.D.O.O. zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie
Daar wil je natuurlijk bij zijn. Geef je voor 14 oktober op bij je eigen leider!
Datum
Wo. 27 december
Do. 28 december
Vr. 29 december
Za. 30 december

Ochtend (8.00u)
JO10
JO9
JO11
JO8

Middag (13.00u)
JO13
JO7
JO14
JO12

Avond (18.00u)
JO15
JO17
Leiders
JO19

Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

