INFO EN ACTIVITEITEN SEIZOEN 2021-2022
JEUGD JUDO JIU-JITSU

13 t/m 19 september open vriendjes lessen
zondag 26 september Strandtraining - Strandbad Nuenen
zondag 14 november Groot Clubkampioenschap judo
16-17 oktober
Sport kamp
do 25 nov – wo 1 dec Proefexamen
do 16 – wo 22 dec.
Examen
24 t/m 30 januari
open papa en mama lessen
zondag 30 januari ‘22 Jeugd judo competitie
zondag 20 februari
Jeugd judo competitie
zondag 27 maart
Jeugd judo competitie
18 t/m 23 april
Kleine Clubkampioenschappen
zaterdag 12 juni
Mini Team Toernooi
20 – 25 juni
proefexamen
11 – 16 juli
Examen
Van alle activiteiten deelt de leraar nog een uitnodiging uit.

Op onderstaande data vervallen vanwege
schoolvakanties de lessen:
Herfst vakantie ma 25 t/m 31 oktober 2021
kerst vakantie vr 24 dec. t/m do 6 jan 2022
Carnavalsvakantie ma 28 feb t/m za 5 mrt 22
Goede vrijdag vrijdag 15 april
Mei vakantie
27 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei
Zomervakantie ma 25 juli t/m zo 4 sept 2022

Laat het even weten:
Afbellen voor 1 keer is niet nodig. Mocht uw kind langer dan een maand ziek zijn, belt u even naar het sportcentrum, dan
kunnen we de contributie van uw kind tijdelijk stopzetten( De eerste maand is eigen risico). Mocht uw kind willen stoppen
met sporten, schrijf dan minstens 1 maand voor afloop van uw betalingstermijn (3 mnd) een briefje, want uitsluitend bij
schriftelijk opzeggen wordt het lidmaatschap beëindigd.
Omkleden en orde in het Sportcentrum en de kleedkamers:
Gelieve u zoon /dochter pas 5 minuten voor aanvang van de les te laten omkleden. De leraar komt de kinderen in de
kleedkamer halen vlak voor aanvang van de les. Verwacht wordt dat de kinderen zich naast de lessen eveneens ordelijk in het
sportcentrum gedragen ( niet rennen, schreeuwen etc). Van de ouders wordt verwacht dat zij hierop toezien.
Toeschouwers:
Het is leuk om tijdens de eerste les van uw zoon/dochter te blijven kijken. Of aan het begin en het einde van de les even.
Tijdens de lessen hebben we liever geen toeschouwers. U bent natuurlijk wel van harte welkom tijdens het examen en de
clubkampioenschappen. Bij de lessen op het sportcentrum kunt u natuurlijk wel achter het raam blijven kijken.
Judo en Jiu-jitsu-examen :
twee keer per jaar wordt er een examen gehouden (tijdens de eigen les). De kinderen laten als een demonstratie hun
technieken zien en de leraar beoordeelt of er een nieuwe band kan worden gehaald. Judoka’s vanaf gele band kunnen lid
worden van de Judo bond. Aanmelden kan via www.jbn.nl
Kleding:
Omdat judo en jiu-jitsu een contactsport is, is het voor iedereen plezierig als we schone pakken dragen en schone handen,
voeten en korte nagels hebben. Op het sportcentrum is kleding te koop met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Korting:
Ouders die zelf ook actief willen gaan sporten zijn van harte welkom bij ons sportcentrum. Informeer naar ons voordelige
gezinsabonnement.

