Katsu Heiwa
Nieuwsbrief
Drukke periode achter de rug
Het is een hele drukke periode geweest met twee weken geleden het Spring
Camp (Voorjaarskamp) in Kroatië. Met deelnemers die wisselden gedurende
Week van 25 tot 50 was het een drukke, leerzame week.
Van Katsu Heiwa was er een grote groep, variërend van oranje band tot zwarte
banders met een jongste deelnemer van 13 jaar. Tijdens het kamp is er altijd de
mogelijkheid om (hoge) examens te doen en het resultaat van deze week was
dan ook twee nieuwe shodans (zwarte banden: Senseis Laureanne en Mitchell)
en een nieuwe nidan (tweede dan: Sensei Jenny).
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Vlak voor het kamp hadden we al deelgenomen aan een aantal tournooien,
Met een goed resultaat. De Katsu Heiwa karateka’s namen een leuk aantal
Bekers mee naar huis. Een goed resultaat na hard trainen.

Wedstrijden
De eerstvolgende wedstrijd is al heel snel: De Senshi-cup op 24 mei. We hebben
er zin in en hopen er een leuke dag van te maken. Hou onze agenda op de
website in de gaten voor volgende wedstrijden en geef je op tijd op. Lever je
paspoort op tijd in (en het wedstrijdgeld natuurlijk).
Zorg ook altijd dat je op tijd bent voor het wegen. Gewogen wordt er pas als
Iedereen van het team aanwezig is. Het wachten is dus altijd op de laatste.

www.katsuheiwa.nl
katsu.heiwa@xs4all.nl
tel. 0648334855
(Shihan Vlado)
0651123039
(Sensei Jenny)
Bezoek ons op Facebook
en volg ons op Twitter

Vakantieperiode

Examens

De zomervakantie loopt gelijk aan de schoolvakantie. Dus zaterdag
19 juli Is de eerste vakantiedag en vanaf 1 september zijn we weer in
de zalen te vinden.

De eerstvolgende examendata zijn:
Dinsdag 1 juli (slipexamens Jeugd
Rotterdam) en vrijdag 4 juli (kyuexamens en slipexamens Jeugd
Barendrecht).

Zoals voorgaande jaren zijn we buiten wel te vinden. Hou de website
en Facebook in de gaten, waarin we aangeven waar we wanneer te
vinden zijn.

Zoals altijd:
Karatepaspoort en schoolpasje (met
examengeld erin) op tijd inleveren
(minimaal twee weken van tevoren).
Het spreekt vanzelf dat ook de
contributie volledig betaald moet
zijn.

Extra training voor hoge banden
Onze hoge banders moeten natuurlijk op gezette tijden ook bijgeschoold
worden. Omdat ze vaak zelf les geven komt dat er tijdens de normale
lessen niet altijd van.
Daarom zijn er twee zondagen geprikt waarin hoge banders (vanaf 3e kyu)
Extra les krijgen. Let op: 1 en 15 juni. Dit zijn verplichte lesuren voor iedereen
Vanaf 3e kyu. Na de zomervakantie zullen nog twee extra lessen gegeven
worden.
Kijk op de website van Katsu Heiwa onder “Agenda” om te zien wanneer
het is en wat er behandeld zal worden.

Vraag voor de zekerheid aan Shihan
Vlado of Sensei Jenny of je al toe
bent aan een examen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen.

Schoolkarate
Katsu Heiwa doet mee in het Schoolkarateproject. Tot nu toe is het
een groot succes. In Rotterdam en in Barendrecht hebben we inmiddels
honderden leerlingen kennis laten maken met karate.
Voorlopig hebben we het (gezien het Spring Camp en de
zomervakantie) even stilgezet tot september. Een school in Rotterdam
heeft zich al weer aangemeld.

Ook vertrekkende leerlingen
Actie voor een Goed Doel
Na onze actie voor de Voedselbank tijdens de Valentijnsweek, zijn we
op zoek naar een ander goed doel.
Als iemand een goede suggestie heeft, laat het dan even weten.

Activiteiten
Hou de website (en facebook) in de gaten voor activiteiten
waar we gezamenlijk naartoe willen/kunnen gaan. Ook i.v.m.
meerijden.

Welkom!
De laatste tijd hebben zich weer een aantal nieuwe leerlingen
gemeld. Geweldig! Daar zijn we blij mee.
Dus, welkom Isis, Mitchell (jaja, de derde met deze naam),
Sander, Luna, Jimmy, Mark, Marije, Igor en Jeffrey.

We zijn blij dat we een gestage
stroom van nieuwe leerlingen
hebben. Natuurlijk gebeurt het ook
dat leerlingen vertrekken. Soms
wordt het veroorzaakt door drukke
schoolaangelegenheden, soms
door verhuizing waardoor de
afstand naar onze dojo te groot
wordt.
Leuk is ook dat de vertrekkers soms
weer terugkomen.
Iedereen is altijd welkom en
mensen die zich bij een andere
dojo willen aansluiten zullen wij
altijd steunen.

Merken van de kleding
Beste ouders, willen jullie alsjeblieft de
kleding van de kinderen merken met
hun naam? Als er dan iets blijft liggen
houden we het apart tot de
volgende keer. Als het niet gemerkt is
leggen we het bij de gevonden
voorwerpen (in Rotterdam en
Barendrecht).

