Nieuwsbrief september 2018
Zomervakantie weer voorbij en start nieuw seizoen Taekwondo!!!
Volgende week beginnen de scholen weer en ook de Taekwondolessen beginnen weer vanaf 3 september! Hopelijk
hebben jullie allemaal een hele fijne vakantie gehad en zijn jullie genoeg uitgerust om er weer keihard tegenaan te
gaan!!!
Deze maand een iets kortere nieuwsbrief dan normaal. Vooral een terugblik op de maand juli en augustus en wat er
de komende maand allemaal staat te gebeuren.
Deze maand hebben we even niemand die zich voorstelt. Dit vanwege de afgelopen zomervakantie. Maar volgende
nieuwsbrief zal er weer iemand zijn die zich voorstelt en ook weer een Groep van de maand.

Clubdag
7 juli hadden wij weer onze jaarlijkse Club dag georganiseerd. Dit jaar hadden wij het wat uitgebreider
kunnen doen dan de voorgaande jaren door alle lieve donaties, die velen van jullie hadden gedaan in de
vorm van spullen, die wij weer hadden verkocht op Koningsdag! We hadden allerlei leuke spellen en een
springkussen gehuurd. Binnen in de zaal werden er Taekwondo clinics verzorgd door meester Ben. Voor
elk onderdeel was een stempel te verdienen en als alle stempels waren behaald, konden de kinderen dit
inleveren in ruil voor een echt Club dag diploma met wat lekkers! Als laatste was er weer de wedstrijd
“plankjes breken”. De beker voor de jongste kinderen werd gewonnen door Fee en de beker voor de oudste
kinderen door Sophia! We kunnen zeker met trots terug kijken naar een zeer geslaagde Club
dag!
Mochten jullie de club dag hebben gemist, op onze facebookpagina kunnen jullie de filmpjes terugkijken.

Club dag 2018
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Taekwondo zomerkamp
Eindelijk was het zover, wij gingen op Zomerkamp! Op vrijdag 3 augustus werden de kinderen naar het
belevenissenbos in Lelystad gebracht. Na het afscheid van de ouders begonnen ze met een spel en een training en
tussendoor een flink watergevecht waarbij niemand werd gespaard. ‘S avonds hadden we een kampvuur gemaakt
en spookverhalen verteld. Zaterdag weer vroeg op voor de ochtendtraining en daarna wat vrije tijd, want 's middags
kwam de verassing. Wij hadden namelijk een buikschuifbaan gehuurd, dit was superleuk en hier zijn de kinderen,
trainers en vrijwilligers wel even zoet mee geweest. Zondag was alweer de laatste dag van het kamp en
begon wederom met een ochtendtraining en 's middags een tochtje met de kano's. tussendoor nog een
kussengevecht en uiteindelijk een barbecue. 's Avonds werden de kinderen alweer opgehaald en konden
wij terugkijken op een geslaagd weekend. Voor filmpjes van het kamp kunt u ook weer terecht op onze
facebookpagina. Zijn jullie er volgend jaar ook bij?

Zeer geslaagd Taekwondo Zomerkamp 2018
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Bandexamen 14 juli 2018
14 juli was het dan zover. De bandexamens, waar iedereen de afgelopen maanden en weken keihard voor heeft
geoefend. Iedereen die klaar was voor het bandexamen was die dag aanwezig. Meester Brahim, juf Donna,
meester Ben en meester Krishna waren allemaal aanwezig om de oefeningen te beoordelen en te bepalen of er een
hogere band behaald zou worden. Er waren twee dagdelen. Het eerste dagdeel was van de witte tot en met gele
band. En het tweede dagdeel was vanaf de gele band en hoger.
Het was een zeer geslaagde dag en bijna iedereen behaalde een hogere band. Degene die geen hogere band hebben
behaald zullen in de komende tijd een herkansing krijgen dit alsnog te behalen.
We zijn super trots op iedereen!!!!!!
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Agenda september 2018

Verjaardagen september

Er zijn geen bijzonderheden in deze
maand!!

Lucas van Ingen
Krishna Chabboe
Marvin Brandon
Sabina Jacob
Janine Wigman

05-09-2008
10-09-1999
23-09-1985
25-09-2008
26-09-2006

Iedereen Gefeliciteerd!!

* Inschrijven: www.tkdaa.nl/agenda/deelname/

Sponsoren Gezocht!!
Taekwondo Academy Almere is op zoek naar sponsoren. Bent u of kent u iemand die het leuk zou vinden om ons
te sponsoren met een bedrag, dan horen wij heel graag van u! Voor verdere informatie, over wat wij in ruil
daarvoor voor u kunnen betekenen, kunt u mailen naar: ben@tkdaa.nl
Volg ons ook op Facebook voor livestreams van wedstrijden en andere leuke taekwondo foto's en filmpjes. Tot
volgende maand!
Facebook | www.tkdaa.nl

Samen Sterker, Fitter, Zekerder!!

