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UMO Nieuwsbrief
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Lestijd wijziging m.i.v. 26 Aug.
Met ingang van dinsdag 26 Augustus zijn de lestijden op Dinsdag en Donderdag gelijk.


Dinsdag / Donderdag van 18.00 – 19.00 u Jeugd vanaf 6 jr beginners



Dinsdag / Donderdag van 19.00 – 20.00 u Jeugd gevorderden & Senioren

Contributies
Jeugd t/m 13 jr
Senioren + 14 jr

€ 65,00 p.kw
€ 75,00 p.kw

€ 230,00 p.jaar
€ 270,00 p.jaar

Agenda 2014 / 2015
Zomervakantie van 12 Juli t/m 24 Augustus
Aug. 2014
26
31
Sept. 2014
13
20
25
Oct. 2014
09-11
Nov. 2014
20
23
Mrt.2015
29
Juni.2015
19-21

1e les na de zomervakantie
Open WJKA centr. Training en Instructors bijeenkomst
Locatie: Sporthal Dn Dijck, Platinadijk 27, Roosendaal
Start grote club actie – Umo doet ook mee dit jaar
Berlin Ippon Cup 2014 – Berlijn, Duitsland
Kijk avond voor de ouders
WJKA Africa Open – Uitenhage, Zuid Afrika
Kijk avond voor de ouders
29e Open Roosendaalse JKA/WJKA Kampioenschappen
Locatie: Sporthal Dn Dijck, Platinadijk 27, Roosendaal
ONK – JKA/WJKA te Roosendaal
Locatie: Sporthal Dn Dijck, Platinadijk 27, Roosendaal
5. WJKA World Championships – Vlissingen Nl.

Voor uitgebreide informatie zie onze website www.umokarate.com

Karate dojo UMO, Jan Vermeerlaan 88, Roosendaal
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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Spreekbeurt map voor onze Karate Kids

Als jullie op school eens een spreekbeurt moeten houden en jullie
weten niet waarover, dan is het misschien leuk om eens wat te
vertellen over karate....
Wij hebben een mooie spreekbeurtmap in elkaar gezet met alle
informatie die je nodig hebt (foto's, kleuren van de banden enz....)
Je kunt de spreekbeurtmap vragen aan je instructeur.
Je moet wel even op tijd zeggen wanneer je hem nodig hebt want
anders is hij misschien al weg.
Deze spreekbeurt map is alleen voor leerlingen van Karate dojo UMO Jan Knobel.

Grote Club Actie 2014 -

Ons doel is een Club Kamp

Karate dojo UMO doet dit jaar mee aan de GROTE CLUB AKTIE.
De opbrengst is voor een Club Kamp dat wij willen organiseren
voor alle karate leden.
Op 13 september aanstaande gaat de verkoop van loten van
start, hiervoor hebben wij natuurlijk alle hulp van alle leden
nodig. Geef dus aan je trainer door hoeveel loten jij wilt hebben om
te gaan verkopen.
De uitslag van deze loterij is eind november.
Degene die de meeste loten verkoopt krijgt een mooie prijs,
wat ………….. is nog een verrassing.

Wedstrijd coördinator
Met ingang van het nieuwe karate seizoen worden alle inschrijvingen
en betalingen voor alle aankomende nationale en internationale
karate wedstrijden geregeld door Eric Willems.
U kunt bij hem terecht voor alle informatie omtrent de wedstrijden.

Ideeën bus
Karate dojo UMO heeft miv het nieuwe karate seizoen een ideeën bus.
Alle ideeën, die natuurlijk allemaal met UMO e/o KARATE te maken hebben kunt u sturen naar het
volgende email adres : info@umokarate.com met duidelijke vermelding ” Ideeën bus “.

Kijk avond voor de ouders
Van de kant van de ouders krijgen wij steeds vaker het verzoek of ze ’n keer mogen komen kijken
naar de vordering van hun kind(eren). Daarom hebben wij voor dit jaar 2 kijk avonden gepland en
wel op de volgende data : - donderdag 25 september & - donderdag 20 november 2014.
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