Leusden & Amersfoort

LAATSTE ZOMERNIEUWS VOOR DE JEUGD!
Beste ouders/verzorgers en kidz,
Nog enkele weken voordat de zomervakantie start. Aangezien er deze weken nog avond4daagse,
clubkampioenschappen en examens in de lessen plaatsvindt ontvang je hierbij een mooi overzicht.
We wensen iedereen nog heel veel sportplezier toe!
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Datum

Dag

AGENDA

3 – 8 juni

Ma-Zat

GEWONE LESWEEK

Avond4daagse Vathorst –
geen les aanpassingen

5 juni

Woensdag

TAEKWONDO EXAMENS

Informatie ontvang je in de les!

10 juni

Maandag

TMS gesloten – PINKSTEREN

Beide locaties zijn gesloten. Je mag
de les op een andere dag inhalen

11-15 juni

Dins-Zat

GEWONE LESWEEK

17 -22 juni

Ma-Zat

GEWONE LESWEEK

zondag

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
JUDO
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25
23 juni
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JUDO EXAMENS

24 juni
29 juni

Maandag
Zaterdag

1 – 6 juli

Maandag
Zaterdag

5 juli

Vrijdag

8-13 juli

Maandag
Zaterdag

AFSLUITINGSWEEK

12-13-14
juli

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

JUDOKAMP 12-13-14 JULI

15-20 juli

woensdag

GEEN JEUGDLESSEN MEER!

17 juli

woensdag

ZWEMMIDDAG
voor alle jeugdleden vanaf 7 jaar

20 juli

zaterdag

START ZOMERVAKANTIE
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in de reguliere les!
We wensen iedereen veel succes toe!
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30

Inschrijving is gesloten!!
Briefje met aanvangstijd volgt vanaf
dinsdag 10 juni !!
De judo examens worden afgenomen
op het eigen lesuur.
Je laat de geleerde technieken zien
en je ouders & familie is zijn
natuurlijk van harte welkom!
Je kunt een slip of band behalen

GEWONE LESWEEK!

KARATE EXAMENS!
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Bijzonderheden

We wensen iedereen
veel succes toe!

Opgeven & indeling
ontvang je van je karate leraar!

Judokamp zit vol !! 
Meer info volgt spoedig via de mail !

En je moet in het bezit van een
zwemdiploma zijn!

Vanaf maandag 2 SEPTEMBER STARTEN DE JEUGDLESSEN WEER!
We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe!
Namens Theo & Nika en medewerkers

Online opgeven!
www.theomeijersport.nl

lekker genieten!

Leusden & Amersfoort

VOOR ALLE TMS JEUGDLEDEN VANAF 7 JAAR
We gaan als afsluiting van het sportseizoen lekker zwemmen in Zwembad Octopus Leusden.
Inschrijven is nodig zodat we voldoende begeleiders meenemen!
De kosten zijn : € 3,- euro per persoon dit is inclusief drinken en wat lekkers
Verzamelen

: om 13.30 uur bij Zwembad Octopus Leusden

Ophalen

: om 16.00 uur voor bij het zwembad

Inschrijven gaat via www.theomeijersport.nl

Wanneer:
MAANDAG 24 juni t/m ZATERDAG 29 juni
Tijdens je eigen les
Als judoka laat je zo goed mogelijk zien wat je allemaal al geleerd hebt. Je ouders
& familie mogen komen kijken hoe jij je best doet voor het examen!

NIET VERGETEN:
Je diploma mee te nemen!
of als het je 1 examen is, ontvang je een diploma van de leraar.
e

Ben je geslaagd voor een nieuwe slip of band,
dan kun je deze bij de balie kopen of bestellen.

HEEL VEEL SUCCES & PLEZIER MET JE EXAMENLES
groetjes van alle judoleraren

