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Terug aan het werk en terug naar school!
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De zomervakantie is voorbij gevlogen. Aan het begin van de vakantie
hebben we teruggekeken op een goed seizoen. Een fijne groep leerlingen
die enthousiast te werk gaat.
Ook tijdens de vakantieperiode werden de zondag buitenlessen gevolgd.
A.s. dinsdag, de 25e, beginnen we weer aan het nieuwe seizoen.

Inhoud:
- Terug aan het werk/naar
school

Rotterdam Sportentocht

- Rotterdam Sportentocht

Op 8 september maken we deel uit van de sportentocht in Rotterdam. Een
leuk initiatief van Rotterdam om de Rotterdamse jeugd kennis te laten
maken met diverse sporten. Wij maken er deel van uit en we hopen
natuurlijk dat we goed in de smaak vallen.

- Officiele openening
- Dojowedstrijden
- Examens

Dojo Wedstrijden Barendrecht
Om ook alle andere facetten van Kyokushin karate in wedstrijdvorm aan te
bieden, houden we binnen onze eigen dojo wedstrijden in Kihon, Kata en
Tameshiwari. Op 11 september in Barendrecht en waarom het nu alleen in
Barendrecht is las je hierboven.

Officiele opening van het Seizoen
Als we de eerste lessen in de Dojo er al op hebben zitten is het tijd voor de
opening van het seizoen. Dat doen we weer in het Vroesenpark in
Rotterdam (zelfde plaats als vorig jaar). Afhankelijk van het weer sluiten we
af met een picknick (neem allemaal wat lekkers mee) of een sprint naar de
auto’s, want trainen gaan we!
Wat het ook wordt, het is in ieder geval leuk om elkaar weer te zien en te
spreken en samen te trainen natuurlijk! Tot zondag! Osu.

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).

Examens en examenperikelen
Let op! De eerstvolgende examens zijn gepland op 22 (Rotterdam) en 25 (Barendrecht) september.
Omdat tijdens de vorige examens een aantal jeugdleerlingen niet aanwezig was, hebben we data
geprikt die al snel na de vakantie liggen. De regels blijven hetzelfde: Examens kun je doen op
uitnodiging. Natuurlijk kun je vragen of je er aan toe bent, maar twee weken van tevoren hoor je of
je examen kunt doen. Lever dan snel je paspoort met examengeld in.
In principe zijn er een week voor de examens proefexamens.

