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Weer even een moment om terug te kijken. Naast de goede sfeer en
vriendschap die we allemaal in onze dojo’s ervaren is het goed om
steeds weer te ervaren dat onze sport iets toevoegt aan het leven
van veel jeugd en volwassenen. Daar doen we het voor.
Een succes was de Herfstclinic van dit jaar. Zeker iets dat we gaan
herhalen. De wedstrijdtrainingen voor de jeugd die we dit jaar gestart
zijn, blijven we ook zeker doen. Iedere zondagochtend!
Ook voor het nieuwe jaar zijn er weer genoeg ideeën.
In de lente gaan we van start met thema-lessen. Laat je verrassen!
Vergeet het Spring Camp niet (in de mei-schoolvakantie). Meld je op
tijd aan. Al is de groep nog zo klein of nog zo groot: het gaat altijd
door.
De eerst paar weken gaan de lessen even zonder ons van start, dus
via deze weg willen we jullie een goed begin in 2016 toewensen!

Examens
Het afnemen van examens zal er in de loop van 2016 iets anders uit
gaan zien.
Hierover horen jullie natuurlijk ruim op tijd. Hou de agenda op de
website in de gaten om te zien wanneer de examens zijn.

Kampen
De eerste vragen naar het Spring Camp hebben we alweer gekregen.
Natuurlijk zetten we dat ook dit jaar weer door. Het is leuk om met onze
eigen karateka’s ook in een andere omgeving bezig te zijn en het is ook
leuk als daar regelmatig Kroatische karateka’s bij betrokken worden.
We gaan er weer een mooi kamp van maken. Tevens een gelegenheid
om ook) hoge-graad examens te doen, maar in ieder geval een
prachtige gelegenheid om jezelf en anderen te leren kennen.
De Herfstclinic is ook goed bevallen, dus we gaan weer een weekend
inzetten: dicht bij huis, goede accommodatie, maar betaalbaar voor
iedereen die wil komen.
Voor alles geldt: Kijk op de agenda van de website www.katsuheiwa.nl
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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.

- Begin van het jaar
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Wedstrijden
In januari staat de Tezuka Cup al weer op de agenda, daarna gaan
we al weer snel naar de Senshi Cup. Geef je zo snel mogelijk op bij de
Coaches of via het formulier op de website. In februari gaan we de
deelnemers doorgeven.

Een schitterend 2016!

- Examens

