Katsu Heiwa Nieuwsbrief
Al weer een kwartaal verder ….
Jaargang 7, nummer 1
De laatste nieuwsbrief was al weer drie maanden geleden. Niet de
bedoeling dat er zo veel tijd tussen zit, dus we gaan het weer eens
goed oppakken. Inmiddels hebben we al weer wedstrijden achter de
rug (Tezuka-cup en Senshi-cup) en zijn de eerste examens van het
jaar al weer achter de rug. In mei is er weer de Kodo-cup.
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Inhoud:
- Het eerste kwartaal

Examens
Iedereen heeft al gemerkt dat het afnemen van examens er anders
uitziet. Met name voor de hogere gradens. We zijn een proef gestart
om de kumite examens los te koppelen van het technisch gedeelte.
Hierover horen jullie natuurlijk ruim op tijd. Hou de agenda op de
website in de gaten om te zien wanneer de examens zijn.
Vanaf mei geldt er een nieuwe werkwijze:
Volwassenen/gevorderden: twee weken voor de examendatum kun
je vragen of je mee mag doen en lever je je paspoort in met het
examengeld;
Jeugd: wanneer je van de leraren een groene kaart krijgt, mag je
examen doen. Vervolgens lever je twee weken voor de
examendatum je paspoort in met het examengeld.

Kampen en buiten-trainingen
Het Spring Camp staat voor de deur, het weer wordt al weer iets beter,
dus de buiten trainingen komen er weer aan.
We verwijzen weer naar de agenda op de website. Genoeg te doen en
er komt ongetwijfeld nog het een en ander bij.
Voor alles geldt: Kijk op de agenda van de website www.katsuheiwa.nl
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Katsu Heiwa Nieuwsbrief
Facebook
We zijn heel actief op facebook. Wordt vrienden en like onze
pagina. Vragen worden daar snel beantwoord en de foto’s delen
we voornamelijk daar.
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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).
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En geloof ons …. Jong of oud, iedereen laat wel eens iets liggen.

- Wedstrijden

Inhoud:
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Wedstrijden

- Kampen

In mei is het tijd voor de Kodo-cup. Je kunt je nog opgeven (jeugd),
maar het is logisch dat daar ook voor getraind moet worden. Sluit je
dus op zondagochtend aan bij de gevechtstraining van sempai
Wout. Om 10.00 uur in Barendrecht! Gevechtstraining voor hogere
banders en volwassenen is op dinsdag om 20.00 uur in Barendrecht.

i
Vakantieperiode
Je kunt het ook vinden op de website, maar de eerstvolgende
vakantie is de eerste week van mei. (zondag 1 t//m zondag 8 mei).

Welkom
Sommigen zijn al weer een poosje bij ons, maar toch een heel warm
welkom voor Luuk, Batuhan, Yasser, Jaap, Milan, Michelle, Timo,
Wouter, Robbert, Joyce, Julia, Scott, Lasse, Aiman, Ryan, Anouar
Seppe, Sushmita, Boudewijn, Chaimae, Duhan, Kerem, Hannah,
Anna, Wolf en Aya Sabrina.

- Examens

