WOENSDAG 24 NOVEMBER
PIETENPRET MIDDAG!
Voor alle kinderen t/m 8 jaar!

We gaan allemaal gezellige spelletjes doen en krijgen we pietenbezoek?
Wie weet laten de pieten nog wat achter!..

Locatie TMS Leusden, Plantageweg 6
van 15.00 uur tot 16.30 uur

Bijdrage is € 2,- in een envelop. Inleveren kan op de dag zelf.

Opgeven kan tot 22 november, alleen via
HET ONLINE INSCHRIJFFORMULIER
op onze website www.theomeijersport.nl
Ouders mogen i.v.m. de drukte helaas niet aanwezig zijn op dit event.
Wij halen & brengen de kinderen, bij de ingang van Theo meijer Sport.

--------------------------------------------------------------------------------AANGEPAST SINT jeugd LESROOSTER
LEUSDEN & AMERSFOORT
TUIMELEN - JUDO – KARATE – TAEKWONDO- JUNIORFIT – BJJkids – KIDSMIXMINI
STREETDANCE - KICKBOKSEN

DAG

Woensdag
24 november

SPORT & LOCATIE
Locatie
Leusden

14.45 uur TUIMELEN vervalt
15.30 uur JUDO
vervalt
(Er kan ingehaald worden op een andere dag)
Overige jeugdlessen die middag gaan gewoon door!

Buitenlocatie
Vathorst:
De Bron

Verzamel lessen op locatie Amersfoort, kosmonaut
Groep van 14.30 in de Bron kan om 15.15 uur op de Kosmonaut
Groep van 15.30 in de Bron kan om 16.15 uur op de Kosmonaut

Buitenlocatie
Woudenberg
Zondag
5 december

Lessen gaan gewoon door!

Theo Meijer Sport Leusden sluit om 17.00 uur
Theo meijer Sport Amersfoort sluit om 13.00 uur
Theo, Nika en medewerkers wensen iedereen een fijne pakjesavond toe!

ZONDAG 7 NOVEMBER
Judo 600 PUNTEN TOERNOOI

Locatie: TMS LEUSDEN!
Groep t/m 7 jaar:
Weging om
13.00-13.15 uur
Start om
± 13.30 uur

Plantageweg 6 / 3833 AZ

Groep vanaf 8 jaar:
Weging om
15.00-15.15 uur
Start om
± 15.30 uur

Het 600 punten toernooi is een toernooi op de eigen club waar je aan mee
kunt doen als je langer dan ± 6 maanden op judo zit en 5 jaar of ouder bent.
Hierbij delen we de judoka’s in op leeftijd/gewicht/band en draaien we lekker
wedstrijdjes.
Kosten zijn € 3,50 (te voldoen bij de weging) en bij 100-250-400 en 600 punten
krijg je een medaille of beker.

Kom gezellig meedoen! Let op: Ivm het vermijden van grote drukte
mag er 1 ouder/verzorger komen kijken.

