
Examens judo 
In de week van maandag 8 t/m zaterdag 13 januari 2018 vinden weer de halfjaarlijkse judo examens plaats. De 
examens worden tijdens de normale lesuren afgenomen. Alle judoka’s vanaf 2.5 jaar kunnen/mogen aan dit 
examen deelnemen. De kosten zijn €8.50 en dit is inclusief band/slip en diploma. Als je al een judopaspoort hebt, 
lever die dan ook in. Wil je examen doen, lever dan onderstaand strookje met het geld in een gesloten envelop 
vóór 23 december in bij je leraar of aan de bar van de judoschool. Ouders zijn welkom om te komen kijken. In 
Zutphen kan dat vanuit de kantine en in Warnsveld en Vorden vanaf de bank. Zorg er alstublieft wel voor dat het 
een beetje stil aan de kant blijft. 
 

Rugplaten 
We gaan ook weer rugplaten bestellen. De kosten voor een plaat zijn 15 euro. Wilt u een rugplaat bestellen? 
Lever dan onderstaande strook in vóór 23 december. Wel graag duidelijk opschrijven welke naam u precies op 
de plaat wilt. Dat kan alleen de voornaam, de voor- en achternaam of de achternaam zijn. Er gaan wel wat weken 
overheen, voordat ze binnen zijn. 
 

Kerstvakantie 
Van 25 december t/m 7 januari is het kerstvakantie. Tijdens de kerstvakantie vervallen alle lessen. Wel zijn er in 
de judoschool in Zutphen verzamellessen. Kijk even op onderstaand schema en kom gezellig meedoen in de 
vakantie. De lessen starten op 8 januari weer volgends het normale lesrooster. 
 
Woensdag 3 januari: 
09.15/10.15 uur  judoka’s 2.5 t/m 5 jaar 
10.15/11.15 uur judoka’s 6 t/m 8 jaar 
11.15/12.15 uur judoka’s 9 jaar en ouder 
 

Parkeren 
Wilt u AUB bij het zwembad parkeren. Onze parkeerplaats is te klein en voor de veiligheid van onze judoka’s is 
het beter dat daar dus geen auto’s rijden! Bij voorbaat dank. 
 

*Heeft u nog vragen? Bel dan even naar de judoschool op 06-23919102* 
 

 

Inleverstrook JUDO EXAMENS    8 t/m 13 januari 2018    €8.50 
 
Voor- en achternaam: ............................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................ Postcode + plaats: ......................................... 

E-mailadres: ....................................................................................................................... (in BLOKLETTERS a.u.b.) 

Geb. datum: ...................................................... Geb. plaats: ................................................................................... 

Ik heb de .............................................................. (kleur) band met ...................................................... (kleur) slip.  

Ik heb les op de ........................................... dag om ..................... uur in Zutphen/Warnsveld/Vorden/Brummen.  

 

 
Inleverstrook RUGPLAAT   €15,-   Inleveren voor 23 december 
 
Naam die op de rugplaat moet komen: 

................................................................................................................................................................................... 

In BLOKLETTERS schrijven a.u.b. 


