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Van de voorzitter,

Woensdag 11 november heeft KDO samen met het ABC team lessen
‘Kaboutersport’ gegeven. Het ABC team had drie sessies georganiseerd, 
waarvan de eerst startte om 14:30 uur.

Onder leiding van Noa en Laurens van het ABC team en stagiair Justin
werden de kinderen in 3 groepen verdeeld, elk onderdeel  duurde 15
minuten.
Bij onderdeel 1 werd een parcours uitgezet waar men behendigheid
leerde door over banken heen te lopen, daarna trampoline springen en 
een koprol.
Tijdens het tweede onderdeel was de groep bezig met het gooien van
‘vuurpijlen’ (tennisballen in de korfbalmanden).
En het laatste onderdeel was kegelen (pionnen op zijn kop op een
afstand van 8 meter) proberen om te gooien met de softballen.

We bedanken het ABC team voor de enthousiaste begeleiding van
de lessen en het onder de aandacht brengen van KDO.
Hopelijk tot volgend jaar!
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Grote Clubactie 
In dit bijzondere jaar hebben we de Grote Clubactie weer kunnen organiseren.

Leiding en verkopers, ontzettend bedankt voor jullie inzet!

En uiteraard ook de kopers bedankt!!!

Er zijn door KDO 813 loten verkocht! 

Door  jeugdlid Fleur van der Westen zijn de meeste loten ( 52 ) verkocht. 

Femke de Boer is tweede en Jinthe Klop is derde!

Super gedaan meiden!!!

Zij hebben namens het bestuur een cadeaubon ontvangen.

De verkopers die meer dan 20 loten hebben verkocht,  ontvangen  een  

kortingsvoucher van de Grote Clubactie.

De uitslag van de trekking vindt u na 9 december op de website clubactie.nl  

Uw lotnummer staat op uw bankafschrift. 

Van de opbrengst hebben we voor de lessen die gebruik maken van muziek, zoals de 

dansante lessen, een tablet gekocht met een muziekabonnement.

Sponsoren
Als je lokaal koopt, steun je lokale ondernemers en de mensen die er werken.
Zo draag je ook een steentje bij aan de lokale winkeliers die sponsor zijn van KDO.
Ook online kun je bij veel van hen terecht. 
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Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt?
Er zijn diverse kledingstukken gevonden in de turn-/sporthal.
In de kist bij de ingang van KDO tref je het kledingstuk aan tot de kerstvakantie.
Daarna zal het aan een goed doel worden gedoneerd.

Hierbij een vriendelijk verzoek om de bidons en doppers uit de turnhal vóór de
kerstvakantie mee te nemen, zodat deze thuis gereinigd kunnen worden.

Nieuwe mailadressen
Voor uniformiteit en een professionelere uitstraling zijn - in samenwerking met 
onze webmaster - nieuwe mailadressen aangemaakt.

Mocht u een bericht naar een van de bestuursleden willen mailen:

Vakantierooster

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 28 februari 2021

• voorzitter@kdo-alblasserdam.nl
• Secretariaat@kdo-alblasserdam.nl
• Penningmeester@kdo-alblasserdam.nl
• Samantha@kdo-alblasserdam.nl
• Pim@kdo-alblasserdam.nl
• communicatie@kdo-alblasserdam.nl

https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
mailto:voorzitter@kdo-alblasserdam.nl
mailto:Secretariaat@kdo-alblasserdam.nl
mailto:Penningmeester@kdo-alblasserdam.nl
mailto:Samantha@kdo-alblasserdam.nl
mailto:Pim@kdo-alblasserdam.nl
mailto:communicatie@kdo-alblasserdam.nl


Nieuwsbrief december 2020

https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/

