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Beste sportievelingen,

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april is er de
Paasstage van SC Jong Sint-Gillis! Een stage waar voetbalplezier
voorop zal staan.

De stage vindt plaats op het terrein van FC Moerstraat en op het
kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde.

Onze TVJO Kevin Van Herrewegen  zal de stage in goede banen
leiden samen met verschillende trainers en tal van andere
enthousiaste vrijwilligers.

Hij is ook de man die u mag contacteren als er nog vragen of
onduidelijkheden zijn (0478/97.45.55 - info@jongsintgillis.be).

Ook indien uw kind bijvoorbeeld medicatie moet nemen tijdens de
stage, dan kan u dat het best aan hem laten weten in het begin van
de week.

We wensen jullie zonen en dochters alvast een bijzonder geslaagde
stage toe!

Volg Jong Sint-Gillis op

www.facebook.com/jongsintgillis
www.twitter.com/jongsintgillis

www.instagram.com/jongsintgillis
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Dagindeling

08.00u START OPVANG

09.00u IEDEREEN AANWEZIG

09.15u Ochtendbriefing

09.30u Start training 1

10.30u Tienuurtje

10.45u Start training 2

11.45u Opfrismoment

12.00u Middagmaal (zelf boterhammen meebrengen!)

13.30u Start training 3

14.30u Drieuurtje

14.45u Start training 4

15.45u Opruimen

16.00u EINDE STAGEDAG

17.30u EINDE OPVANG
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Wie traint waar?
De stage voor U6 (geboortejaar 2016) bestaat uit 3 dagen (woensdag
tot en met vrijdag). U7-spelers (geboortejaar 2015) worden verwacht
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Er wordt getraind in twee groepen: één groep op het terrein in de
Moerstraat, een andere groep op het kunstgrasterrein.

Iedereen komt ‘s ochtends meteen naar de plek waar hij die dag
traint. Ophalen kan ‘s avonds meteen ook op die plek.

Het middagmaal wordt door iedereen genuttigd in de kantine van
FC Moerstraat. Zorg dus dat de brooddoos van zoon- of dochterlief
makkelijk te voet kan meegenomen worden.

FC Moerstraat Kunstgras

Maandag U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13

Dinsdag U7 - U11 - U12 - U13 U8 - U9 - U10

Woensdag U6 -  U8 - U9 U11 - U12 - U13 - U10

Donderdag U6  - U7 - U11 - U12 - U13 U8 - U9 - U10

BELANGRIJK: Op vrijdag komt iedereen meteen naar het
kunstgrasterrein op het sportcomplex in de Van Langenhovestraat.
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Middagmaal
We verwachten dat onze toppers hun eigen boterhammetjes
meebrengen voor ‘s middags. De club voorziet wel in soep en water
voor bij de maaltijden en de traditionele tien- en vieruurtjes.

Op donderdag en vrijdag voorzien we vanuit de club een
middagmaal. Op die dagen moeten er dus geen boterhammetjes
worden meegebracht.

Breng je eigen drinkbus mee
Net als de voorbije jaren voorziet de club uiteraard water voor
tijdens de trainingen en het middagmaal. We vragen wel dat
iedereen een persoonlijke, genaamtekende drinkbus meebrengt!

Coronamaatregelen
Omdat corona nog altijd circuleert, willen we toch graag nog een
aantal maatregelen nemen.

● Wie zich ziek voelt, blijft thuis. We nemen geen onnodige
risico’s.

● Voor- en na het eten wassen we de handen.
● Alle tafels worden na de maaltijd ontsmet.
● Douchen is eventueel mogelijk.
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Whatsappgroep
We willen ook vragen dat iedereen lid wordt van
de Whatsappgroep van de Paasstage. Indien er
belangrijk nieuws is, kunnen we dat op die
manier snel communiceren. Inschrijven kan via
de QR-code of via de link

https://chat.whatsapp.com/DhfRqU1MpZJG5hbwYzlPzI

Barbecue
Op vrijdag is er traditioneel onze barbecue. Die vindt ook plaats op
het sportcomplex in de Van Langenhovestraat.

Inschrijven kan via onze website www.jongsintgillis.be/barbecue

Foto’s op de website
Net zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar elke dag een reeks foto’s
van de stagedagen  op onze Facebookpagina posten.
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Dit zit allemaal in je sporttas

Bij aankomst zet iedereen zijn sporttas in de kleedkamer. We vragen
wel om al  ‘klaar’ naar de Paasstage te komen zodat je niet meer
moet omkleden.

Omdat de weersomstandigheden niet altijd goed in te schatten zijn
vragen we om toch nog te voorzien in de sporttas:

● 1 trainingspak
● 1 voetbaltruitje of sporttruitje
● 1 stel proper ondergoed
● 1 kleine badhanddoek
● 1 korte voetbalbroekje
● 1 paar voetbalkousen
● 1 regenjas
● 1 paar voetbalschoenen (met vaste noppen)
● drinkbus
● boterhammetjes / middagmaal (NIET OP DONDERDAG EN

VRIJDAG)

Aan de ouders vragen wij om de kledij te merken of labelen. Dit helpt
ons bij het terugvinden van de eigenaar.  Uit ervaring weten we dat
de berg met verloren voorwerpen aan het einde van de week anders
te groot wordt.

Wat je niet moet meebrengen:

● Een voetbal
● Drank, snoep of eten
● Waardevolle spullen
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