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Nieuwsbrief 2 
 
Beste ouders en leden, 
 
 
Covid-19 : Respecteer de regels inzake testing en quarantaine. Ondanks deze oproep staan er elke week 
verschillende leden in de sporthal die eigenlijk in quarantaine moeten zitten en dus huiswaarts moeten keren. 
Neem je verantwoordelijkheid op naar de andere leden en trainers en blijf thuis wanneer de regels dit vragen. 
We weten dat dit geen leuke periode is, maar alleen door je aan de maatregelen te houden, blijft de sporthal 
open en kunnen wij onze lessen blijven aanbieden. 

Wij houden géén afkoelingsweek. Dit betekent dat onze lessen doorgaan tot en met donderdag 23/12/2021! 
Kan je niet aanwezig zijn? Verwittig ons dan zeker via happyspirit@live.be.  
 
De wafelverkoop kende meer succes dan vorig jaar. We bedanken jullie voor jullie inspanningen!  
 
Wie niet aanwezig kon zijn op de pasdagen, maar toch nog graag clubkledij bestelt, kan dit nog steeds doen. 
Je vindt het bestelformulier terug op de website. Dit formulier druk je af, vul je volledig in en steek je in een 
omslag met vermelding van jouw naam, samen met gepast geld. Deze omslag geef je af aan je trainer; enkele 
weken later ontvang je je bestelling!  
 
 
Géén les:  
Vr 24/12/2021  t.e.m. zo 09/01/2022  Kerstvakantie 
Ma 28/02/2022 t.e.m. zo 06/03/2022 Krokusvakantie 
Ma 04/04/2022 te.m. zo 18/04/2022  Paasvakantie 
 
Activiteiten:  
Gym- & dansgala: Generale repetitie  zo 22/05     Info volgt 
Gym- & dansgala: Opbouw zaal    do 26/05   Info volgt 
Gym- & dansgala: Algemene doorloop (try out) vr 27/05 - avond   Info volgt – niet voor kleuters  
Gym- & dansgala: Dé show!   za 28/05 – hele dag   Info volgt  
 
Wist je dat: 

x Happy Spirit een Troopervereniging is? Shop je kerstcadeautjes online via Coolblue, Jbc, Decathlon, 
Zeb en nog zoveel andere winkels en steun hiermee onze club. Op onze Trooperpagina 
www.trooper.be/happyspirit staan links naar verschillende webshops. Surf via die links op de 
Trooperpagina naar de webshop van je keuze. Door deze link steun jij onze club, zonder hiervoor iets 
extra te moeten uitgeven. Van elke aankoop die jij doet, gaat een klein bedrag naar onze club. Zeker 
doen! 

 
 
Wij wensen jullie een bruisend 2022!!! 
 
Trainers & Bestuur Happy Spirit 


