Nieuwsbrief 5 november 2021
Lieve acrobaten,
Wij hebben een hoop informatie met jullie te delen en dat doen we dit keer via een nieuwsbrief. Veel
leesplezier!
Groetjes,
Rian, Marie en Michelle

Communicatie

Aankomende activiteiten

Om de onderlinge communicatie wat
makkelijker te maken hebben we een
groepschat aangemaakt op Whatsapp en in
Signal. We weten dat Whatsapp nog veel
gebruikt is, maar onze voorkeur gaat uit naar
Signal. Berichten vanuit ons zullen op beide
kanalen geplaatst worden. Belangrijke
(les)informatie zal ook via de mail blijven
lopen.

Er zijn binnenkort een aantal acrobatiek
gerelateerde activiteiten, waar jullie van op de
hoogte willen brengen:

Om lid te worden van de groep kun je op de
volgende links klikken.
Signal
Whatapp

Ledenvergadering
Donderdag 5 november
19.00 - 21.30
Met een klein groepje acrobaten zijn wij de
afgelopen maanden druk bezig geweest om de
cursussen neer te zetten die jullie nu allemaal
volgen. Dat hebben we met veel plezier
gedaan, maar het lijkt ons ook leuk om Op de
Kop meer dan alleen een reeks cursussen te
laten zijn. Daarvoor hebben we jullie hulp
nodig! Heb jij super toffe ideeën voor
activiteiten die we kunnen organiseren, heb je
altijd al een lespresentatie willen organiseren,
weet jij precies wat er allemaal speelt op het
gebied van acrobatiek in Utrecht, of wil je
gewoon een avondje gezellig eten en praten
met je mede-acrobaten? Dan nodigen we je
graag uit voor de ledenvergadering. Het idee is
om eerst samen te eten en daarna jullie
ideeën en behoeftes op te halen en er gewoon
een gezellige avond van te maken.

This is not a circus (26-28 november): Website
Ken je nog andere activiteiten die hier niet
genoemd staan, laat het ons weten, of stuur
het in de groepschat.

Vervolg in 2022
De huidige cursus stopt eind dit jaar. Maar Op
de Kop gaat door!
Tot de zomer 2022 geven we nog 2 cursussen.
De eerste cursus loopt van 14 lessen januari
tot en met april. Eerste les: 12 januari, laatste
les: 20 april
Van mei tot en met juli loopt er nog een cursus
van 9 lessen. Eerste les: 11 mei, laatste les: 6
juli.
De eerste les van elke cursus is een openbare
proefles. Als iemand besluit niet aan de cursus
mee te doen, hoeft de proefles niet betaald te
worden.
Voor de proefles kun je dus vrienden
uitnodigen die nu jaloers zijn dat jij zo’n leuke
sport hebt!

Newsletter October 2021
Dear acrobats,
We have loads of information to share with you and this time we will do that in the form of a
newsletter. Hope you enjoy reading it!
Groetjes,
Rian, Marie en Michelle

Communication
In order to make communication within the
group easier, we have made a groupchat on
Whatsapp and Signal. We are aware that
Whatsapp is currently used a lot, but our
preference goes out to Signal. However,
messages will be posted in both groups and
important information concerning the lessons
will still be sent by mail.
To join either of the groups you can click the
following links:
Signal
Whatapp

General meeting
Thursday november 5th
19.00 - 21.30
With a small group of acrobats we have been
busy organizing the lessons you are currently
following. We have really enjoyed this but we
would also really like to develop Op de Kop
into something more than just acro lessons.
And for that, we need your help! Do you have
some awesome ideas for activities we could
organize, are you well aware of the different
acro-related things going on in Utrecht, or
would you just like to join a nice evening of
food, drinks and chats with fellow-acrobats? If
so, we invite all of you to join our general
meeting! The idea is to first have something to
eat and then hear about your ideas and
thoughts and to just have a nice evening
together.

Upcoming activities
On October 23rd we are going to a show,
would you like to join? Let us know!
This is not a circus (26-28 November): Website
Are there other fun activities happening soon
that you know of? Please let us know or send
it in the group chat!

Continuation in 2022
The current course ends at the end of the year.
But no fear. Op de Kop will continue!
Until the summer 2022 we offer 2 more
courses. The first course of 14 classes will be
from january 12th until april 20th.
The second course will be from may 11th until
july 6th.
The first lesson of each course will be a public
trial lesson. Nothing will be charged if
someone decides not to take the course after
the trial lesson.
Feel free to invite your friends who are now
jealous because you are having such a great
sport!

