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Verslagen van de jeugdkampen zijn te vinden op de andere pagina op de site.

2-12-2011

Sinterklaas bij atletics
2 December was het weer zover. Sinterklaas kwam
de jongste jeugd van onze club vergezellen met een
bezoekje. Alle kinderen kwamen zoals gewoonlijk
naar de gymzaal in de kruidenwijk. Hier zijn ze
begonnen met de stoel van Sinterklaas mooi te
versieren. Hierna hebben de kinderen samen met
de trainsters Debby en Ellen nog even geoefend op
een paar leuke pietendansjes.
Toen kwam Sinterklaas binnen samen met 2 superatletische pieten. Sinterklaas ging zitten op zijn
door de kinderen versierde stoel en riep een paar kinderen tot zich. Hierna hebben we een estafette
gedaan waarbij ieder team voorzien werd van een Piet. Dit was erg leuk en de Pieten maakten het
parcours ook extra moeilijk met een paar extracreatieve hindernissen. Zo werd er ook nog een
schoorsteen gevonden door de pieten en zelfs de trainers, de pieten en een aantal moeders deden
mee.
Toen iedereen moe was van het klimmen, klauteren en rennen hadden Sinterklaas en zijn Pieten nog
een leuke verrassing en ging iedereen met een cadeautje naar huis om zich voor te bereiden op de
crossloop de dag erna.
Ook hierbij was Sinterklaas aanwezig met zijn pieten en hij loste de startschoten van de wedstrijden
van de pupillen. Hij verwende alle kinderen nog met een lekkere chocoladeletter en is er toen weer
vandoor gegaan om zich voor te bereiden op pakjesavond.
We kunnen wel zeggen dat het dit jaar ook weer een groot feest was dat Sinterklaas er was!
foto’s zijn HIER te vinden

5-11-2011

jubileum
Tijdens het jubileum uitje op 5 november zijn we met alle jeugdleden naar de Wilgenweard geweest
om daar een aantal activiteiten te doen. Zo hebben we onder andere geklommen, in het
gangenstelsel gekropen, pijl en boog geschoten en van de gravityfall geweest.
Om de dag goed af te sluiten hebben we met zijn allen pannenkoeken gegeten in de kantine
De leden van de loopgroepen hebben op deze dag een alternatieve training in het centrum van
Nijverdal gehouden.
Ter Afsluiting van deze geweldige dag is er voor alle leden afgesloten met een mooi feest bij
Braakman Noetsele.
Foto’s van de dag zijn te vinden op de fotopagina van de atletics site.

21-1-2011

dropping
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een dropping gehad. Dit keer georganiseerd op 21
januari. Als thuisbasis voor de dropping hadden we ook deze keer weer gewoon het clubgebouw.
Voor dat iedereen gedropt werd hebben we eerst een spannend filmpje gekeken om vervolgens op
de hellendoornse berg gedropt te worden. Onderweg terug was er voldoende vermaak door een
aantal schrik effecten en de broodjes knakworst natuurlijk niet te vergeten.
Bij aankomst in het clubgebouw natuurlijk niet gaan slapen maar gewoon weer gezellig een filmpje
op gezet om vervolgens bijna de rest van de nacht ook maar wakker te blijven.

27-11-2010

sinterklaas 2010
Zaterdag (27 nov.) is Sinterklaas met zijn pieten weer op de atletiekbaan geweest. In totaal waren er
18 van jongste leden aanwezig om de Sint een warm onthaal te geven. Na de Sint een handje te
hebben gegeven en wat gepraat te hebben. Zijn we met de hele groep naar buiten gegaan waar een
estafette baantje was uitgezet. Daar heeft iedereen eens even aan de sint laten zien hoe snel hij of zij
was. Wel werd het duidelijk dat de pieten die ook meededen er niet zo veel van snapten want die
deden alles fout wat ze maar fout konden doen. Na de leuke estafette buiten was het dan weer tijd
om naar binnen heen te gaan om daar dan eindelijk de cadeautjes van de pieten in ontvangst te
nemen.

