Nieuwsbrief december
Beste ouders,
In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met tijdelijke stillegging van de trainingen.

Gelukkig kunnen we (voorlopig) weer trainen, we vinden het fijn en waardevol dat de kinderen nog
steeds kunnen blijven sporten. Op de middelbare scholen in Elburg en ook eigenlijk in heel Nederland
laait het virus wel steeds meer op, daarom blijft het goed om ons aan de maatregelen te houden.
In deze nieuwsbrief de data met trainingen tot de kerst, het meetrainen bij MC3 en competitie.
Trainingen tot de kerst
Maandag 14 december
Vrijdag 18 december (extra training)
Maandag 21 december

Van donderdag 24 december tot zondag 3 januari is er geen CMV training.
Meetrainen N63, N64 bij MC3

Zoals gecommuniceerd naar de ouders, trainen de volgende teams mee met de MC3 op de dinsdagen.
Hierbij het rooster voor de komende periode:

Locatie: Oostenlicht, 17.30-18.45
Datum

Teams

Dinsdag 23 december

N64

Dinsdag 5 januari

N63

Dinsdag 12 januari

N64

Dinsdag 19 januari

N63

Dinsdag 26 januari

N64

Dinsdag 2 februari

N63

Dinsdag 8 februari

N64

Dinsdag 15 februari

N63

Dinsdag 22 februari

N64

Competitie

De competitie voor de cmv’ers ligt stil. De Nevobo heeft het scenario om begin januari te beginnen
laten vallen. Het lijkt erop dat we voorlopig nog niet kunnen spelen, helaas. Het toernooi op 23 januari
(Hierden) komt te vervallen, op zijn vroegst beginnen we zaterdag 30 januari. De planning van de

wedstrijden staat zonder datum en speeltijd in de app. Komende weken wordt dit verder opgepakt,
mochten we kunnen beginnen, dan is het programma klaar.
We hebben ervoor gekozen om alle teams hetzelfde te laten bij de hervatting van de competitie. Dat
betekent dat er geen team op een ander niveau gaat spelen.
De speeldata van 2021 zijn (ovb!):

Speeldatum
30.01.2021
13.02.2021
13.03.2021
20.03.2021
27.03.2021
10.04.2021

Locatie
VV Zeewolde, Zeewolde
O.M.S., Putten
HELLAS, Nunspeet
Libero’99, Dronten
VVH, Harderwijk
Volta, Lelystad

De wedstrijden ook weer verspreid over de hele dag.

Tijd
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
08.00-14.30
08.00-17.00

Overige korte mededelingen

* Morgen (12-12) vindt de snertactie plaats. Kijk goed in de vorige mail hoelaat jullie aanwezig moeten
zijn.

* Het duurt nog even, en we hopen dat het allemaal door kan gaan, maar het kampweekend staat
gepland! We gaan van 11 juni op 12 juni weer op kamp naar Vierthouten! Zet het in de agenda!!
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Alvast goede feestdagen gewenst! Blijf gezond!!
Groeten namens de ander (hoofd)trainers,
Daphne Maassen
Kay Bosscha
Pim Kambeel

