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Kerst Vakantie 22 Dec. ’14 tot en met 11 Jan. ‘15
De kerst vakantie bij Karate dojo UMO is dit jaar van 22 Dec. 2014 t/m 11 Jan. 2015.
De reden dat deze vakantie 1 week langer is dan andere jaren is dat op maandag
05 Januari 2015 de rechtszaak van mijn vader, Jan Knobel sr., begint in Engeland.
Wij (mijn moeder, broer, schoonzus en ikzelf), willen daarbij aanwezig zijn.
Wij hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.
Wij allen wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015 toe.
Jan jr en familie.

Lestijd uitbreiding m.i.v. 13 Januari 2015.
Met ingang van dinsdag 13 Januari zijn de lestijden op Dinsdag en Donderdag als volgt :



Dinsdag / Donderdag van 18.00 – 19.00 u Jeugd vanaf 6 jr beginners
Dinsdag / Donderdag van 19.00 – 20.30 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

Indien u per jaar wenst te betalen dan verzoeken wij u dat zelf te doen. Wij
versturen nml geen jaar nota’s.

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.

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.
Karate dojo UMO, Jan Vermeerlaan 88, Roosendaal
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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Agenda 2015

Januari
13

1e Les na de Kerst vakantie.

Februari
01
17
22

WK Selectie training
Geen les ivm Carnaval
WK Selectie training

Maart
03
05
08
21-22

Kyu examens
Kyu examens
WK Selectie training
Int WJKA Dan examen training en Dan examens

April
12

ONK – WJKA te Roosendaal

Mei
05
14
17
31

Geen les ivm bevrijdingsdag
Geen les ivm hemevaartdag
WK Selectie training
WK Selectie training

Juni
07
19-21

WK Selectie training
5. WJKA World Championships – Vlissingen Nl.
Voor uitgebreide informatie zie onze website www.umokarate.com

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 “.

Karate dojo UMO, Jan Vermeerlaan 88, Roosendaal
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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