KAWA NO MURA
Judo Club
Lockdown t/m 19 januari 2021
M.i.v. dinsdag 15.12.20 t/m dinsdag 19.1.21 zal er niet gejudoed kunnen worden. Dit betekend dat
alle lessen/ trainingen tot dan vervallen. De eerste wedstrijdtraining vind plaats op woensdag
20.1.2021 en de eerste judotrainingen vinden plaats op vrijdag 22 januari 2021.
Ondanks alle moeilijke maatregelen wensen we alle inwoners van Grubbenvorst, Lottum en
Broekhuizenvorst namens het team KAWA NO MURA alvast fijne kerstdagen en een gezond 2021.
Het kan alleen nog maar beter worden. Zorg goed voor elkaar.

Bandexamens
Ieder jaar laten de kinderen tijdens het bandexamen zien wat ze geleerd hebben. De geslaagden
verdienen dan een hogere band (kleur). Vorig schooljaar 2019-2020 hebben de bandexamens niet
plaats kunnen vinden i.v.m. Covid-19 pandemie.
Alle kinderen hebben op 11.12.20 het bandexamens afgelegd. De banduitreiking vindt plaats op
vrijdag, 22 januari 2021.

JBN keurmerk ontvangen
Op 11 december 2020 hebben we eindelijk ons JBN keurmerk
in ontvangst mogen nemen!

Matten schoonmaken verplaatst na 29 januari
2021
Om de hygiene standdaarden vast te houden, reinigen wij 2
keer per jaar de matten. Dit seizoen verplaatsen we her naar 29
januari 2021 om 20:00 in Lottum. Vele handen maken weinig
werk. Alvast bedankt!

Beweging is zo belangrijk en gezond
I.v.m. de nieuwe lockdown komen we weer allemaal thuis te zitten. De muren zullen er weer op ons
afkomen. Vooral de kinderen hebben zoveel behoefte aan sport en beweging. Het is juist belangrijk
voor hun lichamelijke en psychische ontwikkeling.
Er is nu weer ruimte voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar om proeflessen te volgen m.i.v. 22 januari
2021.

Clubkleding
Ze zijn er eindelijk; de clubkleding!
Jullie kunnen nu T-shirt, Polo´s, Hoodies en Jassen bestellen van onze judoclub!
De club maakt hier zelf geen winst op en dit is geheel vrijblijvend, maar wel op
eigen kosten.
Bestellen kan via www.kawanomura.nl
Let op! Je kunt uiterlijk t/m 31 december bestellen.

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app
facebook.com/JudoclubLottum of bezoek onze website www.kawanomura.nl
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