Heemskerk, 2 december 2015
Betreft: Examens Judo en vakantie
Beste judoka’s en ouders,

In de laatste week voor de kerstvakantie zullen er weer judo examens worden afgenomen. Net als altijd doet
iedere judoka vanaf 4 jaar examen voor een slip, en zijn de band examens voorbehouden voor mensen met een
blauwe of bruine slip. Examens vanaf de groene band dienen altijd in overleg met de leraar plaats te vinden! De
vaardigheidseisen voor de diverse banden zijn op onze site (www.bushido-heemskerk.nl kopje judo/
exameneisen) te vinden.
Op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 december zullen er (m.u.v. de peuter les) dus geen lessen
plaatsvinden, maar zullen de dagen in het teken staan van de examens;
Dinsdag 18:00 – 19:00 uur Slip examens mogelijkheid 1
Dinsdag 19:15 – 20:15 uur Hogere band examens (groen en hoger)
Woensdag 15:00 – 15:45 uur Kleuter examens
Woensdag 16:00 – 17:00 uur Slip examens mogelijkheid 2
Woensdag 17:00 – 18:00 uur Band examens geel en oranje
Donderdag 19:15 – 20:15 uur Examens volwassenen (15+ jaar)

Wederom werken we dit jaar met inschrijvingen voor de examens. Dit in verband met de inkoop van de
banden, slippen en diploma’s. Lever het onderstaande strookje dan ook in vóór zaterdag 12 december!
Voor deze examens vragen we een bijdrage van €3,- deelnemer voor de slip examens, en €7,- voor de band
examens, welke tegelijk met de inschrijving van het examen contant dient te worden voldaan.
Tijdens de kerst vakantie (21 december t/m 3 januari) zullen er geen judolessen plaatsvinden. De lessen zullen
vanaf maandag 4 januari weer gaan starten.
Met sportieve groet,
Team Bushido Heemskerk

-----------------------------------INSCHRIJFFOMRULIER JUDO EXAMEN WINTER 2015-----------------------------------Naam:________________________________

Geboortedatum:________________________________

Lesuur:_______________________________

Huidige band en slip:_______________________________

Wil graag examen doen op dinsdag 15 dec / woensdag 16 dec / donderdag 17 dec (s.v.p. doorgalen wat niet
van toepassing is)

Dit strookje graag voor zaterdag 12 december inleveren bij je leraar!
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