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Onze Tabitta spreekbeurtkoffer regels
Om er voor te zorgen dat iedereen nog heel lang gebruik kan maken van de spreekbeurtkoffer, 
zijn er natuurlijk een paar regels:

• Je bent lid van Tabitta Boxtel en turnt bij de recreanten, jong talent of selectie.

• Je hebt toestemming van je ouder(s). Print hiervoor het toestemmingsformulier uit op 
www.tabitta.nl .

• Laat dit formulier ondertekenen en geef het aan Daphne als je de spreekbeurtkoffer komt 
halen.

• Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de spreekbeurtkoffer. De inhoud moet in de 
koffer blijven en kan gebruikt worden om aan je klas te laten zien. Je mag deze inhoud niet 
houden of uitdelen.

• Onderaan de pagina staat de inhoud van deze koffer beschreven. Deze wordt bij het opha-
len en terugbrengen van de spreekbeurtkoffer gecontroleerd.

• Na je spreekbeurt zorg je ervoor dat de spreekbeurtkoffer zo snel mogelijk weer bij Daph-
ne terugkomt, zodat anderen hem ook kunnen gebruiken.

• Het zou leuk zijn als je een mailtje stuurt, met daarin hoe jouw spreekbeurt gegaan is.

• Deze mag je sturen naar daphnevanroij@gmail.com . Ook is het leuk als er nog een foto 
van jou gemaakt kan worden tijdens je spreekbeurt.

Inhoud spreekbeurtkoffer 
• Boek “Mijn sport – Turnen” (4 t/m 7 jaar)

• Boek “sport en passie – Turnen” (9 t/m 12 jaar)

• Boek “Informatieboekje 347 Turnen”

• Turnpakje Tabitta

• Medaille (goud-zilver-brons)

• Bakje magnesium

• Leertjes

• Handschoentjes/polsbandjes/lintjes

• Blok valkuil

Toestemmingsformulier spreekbeurtkoffer
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• Posters

• Gelamineerd A4 “Informatie Tabitta” 14 pagina’s

• Gelamineerd A4 “Toestellen Turnen” 5 pagina’s

Toestemming ouder 
Datum spreekbeurt: ______________

Hierbij geef ik, ondergetekende ouder van ________________________________ (naam kind) die

turnt op _________________________ (dag en tijd) toestemming om de Tabitta spreekbeurtkoffer 
te gebruiken.

We hebben de spelregels gelezen en zorgen ervoor dat de Tabitta Spreekbeurtkoffer weer 
netjes, compleet en op de afgesproken tijd weer terugkomt bij Daphne van Roij.

Naam ouder: _______________________________

Handtekening: ______________________________


