Olympia KontaKt
Nieuwsbrief Jeugd-afdeling v.v. Olympia ‘60
5 december & Kerstvakantie: geen training
Op Pakjesavond en tijdens de Kerstvakantie zijn er geen trainingen.
De eerste trainingen van 2018 starten op maandag 8 januari weer,
mits de weergoden ons gunstig zijn gezind.
Grote Club Actie
Deze actie heeft weer een mooi bedrag op geleverd. Bedankt
allemaal. De prijzen voor de fanatiekste teams worden binnenkort
door de organisatie bekendgemaakt.
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Belangrijke data
Di. 5 dec.

Geen training; Pakjesavond

Za. 23 dec.

11 Olympia Voetbalquiz

25 dec. - 7 jan.

Winterstop, geen trainingen

27 t/m 30 dec.

D.D.O.O.-toernooi

e

Za. 6 jan.
Nieuwjaarsreceptie (16.00u)
Scheidsrechters & Spelbegeleiders gezocht!
Za. 13 jan.2018 Indoor Soccer toernooi
-Op dit moment hebben we bij Olympia helaas te weinig
Za. 3 feb. 2018
Carnavalsmiddag
scheidsrechters om alle teams te kunnen fluiten op de zaterdag.
Heb je als jeugdspeler of ouder interesse in het scheidsrechters-vak,
dan horen we dat graag. Er zijn mogelijkheden tot een goede opleiding en begeleiding.
-Ook voor de jongste jeugd zijn er mensen nodig die als spelbegeleider behulpzaam willen zijn. De trainers
hebben het tijdens de wedstrijd al behoorlijk druk met de wissels en de coaching, dus het is erg fijn als iemand
anders de fluit hanteert. Dus ouders, meld je bij de leiders/ trainers!
-Verder vindt Olympia het wenselijk dat (met name) bij de JO7 en JO8 tijdens wedstrijden en trainingen van
ieder kind een ouder/ begeleider aanwezig is. De trainers houden zich natuurlijk 100% bezig met de
voetbaltraining en hebben geen tijd voor het strikken van veters, begeleiden van wc-bezoek e.d.
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.
De indeling voor dit Dongense zaalvoetbaltoernooi wordt z.s.m. naar alle deelnemers toegestuurd.
Voor alle jeugd vanaf de JO13: we zoeken nog coaches voor de jongste teams; je kan dit als Maatschappelijke
Stage doen, superleuk! Kom naar de Salamander en meld je bij Andre van Gool.
Datum
Ochtend (8.00u)
Middag (13.00u)
Avond (18.00u)
Wo. 27 december
JO10
JO13
JO15
Do. 28 december
JO9
JO7
JO17
Vr. 29 december
JO11
JO14
Leiders
Za. 30 december
JO8
JO12
JO19
Indoor Soccer Toernooi op zaterdag 13 januari
Ook dit jaar gaan we met alle jeugdspelers voetballen bij Indoor Sports ‘Parkzicht”; Parklaan 1 in
Raamsdonksveer . We gaan er vanuit dat alle spelers deelnemen, maar mocht je toch echt niet kunnen, dan
graag afmelden voor 30 december via jeugdsecretaris@olympia60.nl
Zorg voor eigen sportkleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers en ben 15 minuten vooraf aanwezig.
9.00 tot 10.15 uur
JO7, JO8 en JO9-3
10.15 tot 11.30 uur
JO9-1 & 2, JO10 en JO11
11.30 tot 12.45 uur
JO12 en JO13
13.00 tot 14.30 uur
JO14 en JO15
14.30 tot 16.00 uur
JO17 en JO19
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

