4 april 2020

Grote Gemzen Gym Show
Corona
Wij realiseren ons terdege dat de kans aanwezig is dat wij de show af moeten zeggen
vanwege het coronavirus. Hierover het volgende:
• Wij volgen het advies/richtlijn van het RIVM wat betreft het wel/niet door laten gaan van
evenementen.
• Mocht de show niet doorgaan, dan plannen wij een nieuwe datum, waarschijnlijk in
september.
• De kaartverkoop gaat gewoon door, gekochte kaarten blijven geldig voor een eventuele
nieuwe datum.
• Ook overige voorbereidingen, zoals inleveren van kleding en sterren, gaan gewoon door.

Algemene informatie over de dag
De laatste voorbereidingen voor de Grote Gemzen Gym Show zijn in volle gang. Alle nummers
worden geoefend en het begint er al erg leuk uit te zien.
Aangezien er een paar vragen waren van ouders hierbij nogmaals wat (extra) informatie:
• Het is de bedoeling dat alle jeugdleden, inclusief de kleuters, aan beide shows mee doen
en de gehele show aanwezig zijn.
• Voor de kleuters wordt een kleine uitzondering gemaakt. Als zij ’s avonds eerder weg
willen dan kan dat. Dat zal dan zo rond 19u30-20u00 zijn. Maar blijven is natuurlijk
helemaal fijn.
• Vanaf groep 3 zijn de nummers echt zo gemaakt dat kinderen een vaste plek in het
nummer hebben. Het werkt dan niet als er bij 1 van de shows een aantal kinderen opeens
niet zijn. Ervaring van vorige shows leert dat ook de kinderen uit groep 3 het de hele
avond volhouden, gewoon omdat ze het zelf helemaal geweldig vinden om 2x op te treden
en naar de andere groepen te kijken. Wij sluiten de avond met een slotnummer af waar
iedereen aan mee doet en ze krijgen een aandenken. Dus hopelijk is iedereen daar bij.
• Na de generale repetitie en tussen de 2 shows gaan alle kinderen naar huis.
• Alles vindt plaats in Sporthal de Tol, Tolhuislaan 3 in Bunnik.
• Beide shows zijn hetzelfde, dus als ouder kun je kiezen welke show je komt kijken.

Afmelden
Wij hopen dat wij jullie ervan hebben kunnen overtuigen hoe leuk en fijn het zou zijn als
iedereen beide shows mee kan doen. Mocht uw zoon/dochter echt niet mee kunnen doen
aan beide of één van de shows, mail dit dan uiterlijk 15 maart naar secretaris@degemzen.nl.
Dan kan de leiding nog de noodzakelijke aanpassingen doen en de nummers definitief maken.

Generale repetitie
Onderstaand het schema voor de generale repetitie, met daarbij het kwartier van te
voren dat iedereen aanwezig moet zijn. Er zijn mensen van de organisatie die de kinderen
opvangen en de kleedkamers wijzen. Mocht uw kleuter niet alleen naar binnen durven, dan
kunt u hem of haar uiteraard wel begeleiden. Tijdens de generale repetities mogen ouders
niet kijken. Zij kunnen in de kantine wachten.

Voorstellingen
De voorstellingen beginnen om 14.00 uur en om 18.30 uur. De zaal gaat 20 minuten van te
voren open. In verband met het omkleden moeten ALLE kinderen echt 20 minuten van te
voren aanwezig zijn!!!
Het is de bedoeling dat de kinderen tussen de shows thuis eten. In de showpauze wordt
voor hen wat lekkers en drinken verzorgd.

Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wij hopen dat jullie volop kaarten bestellen
(zie link in vorige nieuwsbrief en op de homepage van www.degemzen.nl)
Uiteraard zijn opa’s, oma’s en andere familieleden/ vrienden/ kennissen van harte welkom.

Postcode loterij Miljoenenjacht
Tijdens de show zal ook de Postcode Loterij Miljoenenjacht voorbij komen. Er zijn veel
prijzen door de Bunnikse en Odijkse middenstand beschikbaar gesteld.
Loten voor dit deel van de show kunt u voor aanvang van de show kopen. Er lopen bij de
tribune kinderen rond die loten verkopen. De loten kosten slechts 1 euro per stuk, dus
neemt u alstublieft (genoeg) klein geld mee.

To do!
Kleding:

Mocht uw zoon/dochter de kleding (zie nieuwsbrief 3) nog niet hebben
ingeleverd, wilt u dit dan uiterlijk volgende week doen?

Sterren
knutselen:

Voor een feestelijk decor mag iedereen sterren knutselen. Zie nieuwsbrief 4,
over de kaartverkoop. Voorbeelden hangen ook op het prikbord.

Lege flessen: Heeft u nog lege flessen? We sparen de bonnetjes om op die manier aan
extra inkomsten te komen. De spaarpot staat in de sporthal.
Verf en dozen: Mocht u nog verhuisdozen of verf in de kleuren blauw, rood of goud hebben,
dan zouden wij deze graag gebruiken. Inleveren kan tijdens de lessen in de
Rijnzaal.

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op
de homepage van www.degemzen.nl

