TENNISCLUB SPORTEC KRUISHOUTEM VZW
Maatschappelijke zetel: Holstraat 3 9770 Kruishoutem
Terreinen: Warandestraat 1a 9770 Kruishoutem
Tel club: 09/383.64.31
Fax 056/70.70.46
Bank BE06 4495 6306 0122
E-mail:info@tcsportec.be
Web: www.tcsportec.be

Beste ouders,
Zijn jullie op zoek naar ontspanning, spel en sport voor jullie kind(eren) ?
Dan heeft Tennis Club Sportec Kruishoutem misschien dé oplossing voor jullie.
Na de paasvakantie start de club met een tennislessenpakket van 8 weken (= 1 uur les per
week) en organiseert deze zomer drie tennisstages.
Waarschijnlijk willen jullie weten hoe een les voor kinderen tussen 5 en 7 jaar eruitziet? Wat
houdt zo een tennisles in? Wat zijn de aandachtspunten, wat is er belangrijk voor de kinderen?
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, organiseert Tennis Club Sportec
Kruishoutem op
ZATERDAG 17 MAART
van 11 tot 12.00 u.
GRATIS TESTLES
voor kinderen geboren tussen 2013 en 2011
Aan de hand van spelletjes en oefeningen – die terugkomen in een tennisles – worden de
kinderen getest op hun coördinatievermogen en motoriek. Spelletjes met en zonder racket,
oefeningetjes op het reactievermogen en de behendigheid en nog veel meer komen hier aan
bod. Het leuk vinden van de oefeningen is een waardemeter om het kind al dan niet in te
schrijven voor een lessenpakket. Al die spelletjes en oefeningen zullen maximum 40 minuten
duren. Daarna zullen we op jullie vragen proberen een antwoord te geven en hebben jullie de
gelegenheid om jullie kind(eren) in te schrijven.
De lessen voor de kinderen geboren tussen 2013 en 2011 worden op vrijdag (tussen 16 en 18
u.) aangeboden. Indien de vraag groot is, zal er een extra dag voor de lessen aangeboden
worden.
Voor meer informatie over TC Sportec verwijs ik jullie naar www.tcsportec.be
Meer info gewenst ? Mail gerust jullie vragen naar cis.engels@telenet.be
Namens TC Sportec Kruishoutem
Jeugdvriendelijke Tennisclub
Cis Engels
GRAAG JULLIE KOMST MELDEN OP cis.engels@telenet.be VOOR DINSDAG 13 MAART
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