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judo * taekwondo
Vakanties 2018 – 2019
Prinsjesdag
dinsdag
Herfstvakantie
vrijdag
Sinterklaas
woensdag
Vogeltentoonstelling Eeldepad woensdagen vrijdag
Kersvakantie
donderdag
Voorjaarsvakantie
vrijdag
Paasvakantie
dinsdag
Hemelvaarts/Pinksteren
donderdag
Zomervakantie
donderdag

18-09-2018
19-10-2018 t/m 28-10-2018
05-12-2018
28 en 30-11-2018
20-12-2018 t/m 06-01-2019
22-02-2019 t/m 03-03-2019
16-04-2019 t/m 07/05/2019
30-05-2019 t/m 10-06-2019
11-07-2019 t/m 01-09-2019

Nieuwe groepsindelingAugustus 2018 1E Eeldepad en Pachtersdreef 3
Maandag judo:
1ste trainingsuur
2de trainingsuur
3de trainingsuur
4de trainingsuur

1e Eeldepad
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

3 jaar t/m 6 jaar
7 jaar t/m 9 jaar
10 jaar t/m 12 jaar
13 jaar en ouder

Dinsdag judo:
1ste trainingsuur
2de trainingsuur

1e Eeldepad
17.00-18.00
18.00-19.00

3 jaar t/m 6 jaar
7 jaar en ouder

Woensdag judo:
1ste trainingsuur
2de trainingsuur
3de traininguur

1e Eeldepad
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

3 jaar t/m 6 jaar
7 jaar t/m 9 jaar
10 jaar en ouder

Donderdag judo:
1ste trainingsuur
2de trainingsuur
3de traininguur

Pachtersdreef 3
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

3 jaar t/m 6 jaar
7 jaar t/m 12 jaar
13 jaar en ouder

Zaterdag judo:
1ste trainingsuur
2de trainingsuur
3de traininguur

Pachtersdreef 3
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30

3 jaar t/m 6 jaar
7 jaar t/m 10 jaar
11 jaar en ouder

Vrijdag taekwondo:
1e Eeldepad
1ste trainingsuur
18.00-19.00
3 jaar t/m 6 jaar
de
2 trainingsuur
19.00-20.00
7 jaar t/m 10 jaar
3de trainingsuur
20.00-21.00
11 jaar en ouder
Onze lessen beginnen op de hierboven vermelde tijden. Om onze lessen zo soepel mogelijk te laten
verlopen wordt u verzocht om minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Vanaf 2018 zullen

wij deze tijden strikt hanteren. Indien u niet op tijd aanwezig bent vervalt deze les voor u.Voor
aanvang dien je je even te melden in de kantine bij desbetrefende medewerker van Shi-Sei Sport
(alleen van toepassing locatie 1e Eeldepad.Voor en na de lessen mag er niet gerend worden in het
gebouw. De leerlingen moeten in de kantine plaats nemen en mogen dus niet heen en weer lopen door
het gebouw. Wij zijn vaak niet de enige gebruikers in het gebouw, en de andere huurders mogen geen
last van onze leden en ouders hebben. Wij vragen uw begrip hiervoor.
In de kleedkamers en gangen moeten alle judoka’s en taekwondoka’s slippers dragen of sokken.
Kledingsvoorschriften jongens: judopak/taekwondopad zonder hemd.
Kledingsvoorschriften meisjes: Judopak/taekwondopak met een wit t shirt onder het jasje of hesje.

