AMERSFOORT

LAATSTE JEUGDINFO
VOOR DE ZOMERVAKANTIE!!
Beste ouders/verzorgers en kidz,
Nog een paar weken voordat de grote zomervakantie start! Er zijn deze weken, naast de
halfjaarlijkse judo-examens, nog heel veel leuke activiteiten, zoals de avond4daagse,
clubkampioenschappen, judo speldag en het judokamp!
Mocht je nog niet ingeschreven hebben voor deze activiteiten, doe het dan supersnel !!
We wensen iedereen veel succes met de examens en nog veel plezier de laatste weken.

AVOND4DAAGSE
HOOGLAND

Dinsdag 29 mei t/m
Vrijdag 1 juni

Dinsdag 5 juni t/m
vrijdag 8 juni

Zondag 17 juni
Zaterdag 23 juni
Maandag 24 t/m
Zaterdag 30 juni
Maandag 1 juli t/m
Zaterdag 7 juli

We lopen met een groep vanuit
TMS Amersfoort, wil je ook nog
meelopen. Geef je dan snel op!
Kosten € 7,De laatste avond lopen we
natuurlijk in judopak. Er is een
aangepast lesrooster tijdens de
avond4daagse!! Je mag inhalen
bij een andere les

AVOND4DAAGSE
VATHORST
Verzamellessen voor de
judoka’s op locatie
de Brink & de Bron

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
“JUDO” in Leusden
LEUKE JUDODAG i.v.m.
OPHEFFEN SJAH
JUDO EXAMENS
We wensen alle judoka’s veel
succes!! Laura, Jacob-Jan, Gijs,
Theo, Ronald en Ed

LAATSTE LESWEEK

Vrijdag 6 juli en
Zaterdag 7 juli

VERZAMELLESSEN

6 t/m 8 juli

JUDOKAMP

Vanaf
Maandag 9 juli

GEEN JEUGDLESSEN MEER!

Dinsdag
29-05

Woensdag
30-05
Donderdag
31-05
Vrijdag
01-06
Dinsdag
05-06
Woensdag
06-06

Judo
Aikido
Judo

Jiu-Jitsu

15.45 uur wedstrijdtraining vervalt!
18.00 uur vervalt!
Wedstrijdtraining 18.30 – 20.00 uur
(2006 of eerder) gaat gewoon door
16.30 & 17.30 uur vervalt! Deze judoka’s
kunnen trainen van 16.15 – 17.15 uur!!
(judo in “de Bron”, gaat gewoon door)
17.30 uur vervalt!

Verzamelles Judo
verzamelles Judo

15.45 – 16.45 uur (geboren 2007-2010)
16.45 – 18.00 uur (geboren 2006 en ouder)

Verzamelles Judo
Verzamelles Karate

15.45 – 16.45 u (16.45 uur vervalt)
16.45 – 17.45 u (15.45 & 17.45 uur vervalt)

Verzamelles Judo
(Nieuwland)

Verzamelles Judo
16.00 – 17.00 uur 4-6
Verzamelles Judo
17.00 – 18.00 uur 7+ jaar
Locatie de BRINK
De lessen in “de Bron” vervallen,
je kunt inhalen op dinsdag op locatie de Brink
Brief met alle informatie is al uitgedeeld.
Opgeven kan nog t/m zaterdag 26 mei !!
Brief met alle informatie is al uitgedeeld.
Opgeven kan nog t/m zondag 27 mei !!

De judo examens worden afgenomen op het eigen lesuur. Je laat de geleerde
technieken zien en natuurlijk zijn jullie ouders & familie natuurlijk van harte
welkom! Bij een succesvol examen, kan een slip of band behaald worden.
Laatste lesweek! Gezellige afsluitingsles
De reguliere judolessen van vrijdag 6 & zaterdag 7 juli vervallen i.v.m. judokamp
Verzamellessen op zaterdag: 08.45 - 09.30 uur  4-5 jaar
09.30 - 10.30 uur  6-8 jaar
10-30 - 11.30 uur  9+ jaar
Brief met alle informatie is al uitgedeeld.
Opgeven kan nog t/m zaterdag 2 juni !!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie.
En we zien je heel graag na de zomervakantie weer terug!

MAANDAG 27 AUGUSTUS STARTEN DE JEUGDLESSEN WEER!
WE WENSEN JULLIE EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE!!!
Theo & Nika en medewerkers

