WAUW!! wat gaaf!!
DeJongMolClinics en Jabadoo Kinderopvang
presenteren:

Judoclinics met een topjudoka!
Beste ouders, verzorgers,
Na de kerstvakantie heeft uw kind de kans om 5 judoclinics te krijgen van een topjudoka uit de
Nederlandse selectie. Deze judoka is druk aan het trainen voor de aankomende Olympische Spelen!
Het programma wordt aangeboden door DeJongMolClinics in samenwerking met Jabadoo Kinderopvang
en biedt de kinderen een unieke ervaring door in aanraking te komen met echte topsporters. Dit alles op
een echte judomat, voor ieder kind is een judopak & band aanwezig. Aan het einde van de cursus zijn
alle ouders uitgenodigd om bij te komen wonen wat hun kind allemaal heeft geleerd. De kinderen zullen
de laatste les een “examen” afleggen en bij goed gevolg een diploma van DeJongMolClinics ontvangen.
Voor wie?
Alle kinderen van de BSO van Jabadoo en hun vriendjes zijn welkom. Deze mail kunt u dus ook
doorsturen naar ouders / kinderen die geen klant zijn bij Jabadoo. Ook kinderen die de dinsdag niet in
hun contract hebben zijn natuurlijk van harte welkom. Maar: vol=vol!
Jij komt toch ook?
Data:
Tijd:
Leeftijd:
Locatie:
Groepsgrootte:

Dinsdag 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 2016.
16.00- 17.00 uur. Uiterlijk 15.45 uur aanwezig i.v.m. omkleden
4-13 jaar
speellokaal OBS De Ploeg, Zuiderweg 70/3, Groningen
minimaal 23 tot maximaal 38.

Bij meer dan 30 deelnemers zal er kosteloos een tweede judoka op het programma geplaatst worden om
zodoende de kwaliteit van de les te waarborgen. De pedagogisch medewerker(s) van de BSO van
Jabadoo is ook aanwezig en helpt met omkleden.

Kosten
Voor klanten die gebruik maken van BSO Jabadoo bedraagt deelname aan de lessenreeks € 46,00. Voor
niet klanten geldt het reguliere tarief van € 57,50 (incl. huur judopak & band).
Betaling
Het bedrag dient uiterlijk maandag 11 januari 2016 overgemaakt te zijn op rekeningnummer IBAN: NL81
INGB 0006 6125 07 ten name van DeJongMolClinics, ovv Judoclinics Jabadoo
Inschrijven
U kunt uw kind opgeven door een mailtje te sturen naar:
Lilian Heddema

: info@jabadoo-kinderopvang.nl

Met daarin de volgende gegevens vermeld: naam kind, leeftijd, klas / bso groep, telefoonnummer en
emailadres.
Tevens is vanaf maandag 16 november, op de BSO het inschrijfformulier verkrijgbaar.
Meer informatie: www.facebook.com/DeJongMolClinics
Met vriendelijke groet,
Lilian Heddema
directeur Jabadoo Kinderopvang

DeJongMolClinics & Jabadoo Kinderopvang presenteren: Judoclinics met een
topjudoka!
Na de kerstvakantie heeft uw kind de kans om 5 judoclinics te krijgen van een topjudoka uit de Nederlandse
selectie. Deze judoka is druk aan het trainen voor de aankomende Olympische Spelen!
Het programma wordt aangeboden door DeJongMolClinics in samenwerking met Jabadoo Kinderopvang en
biedt de kinderen een unieke ervaring door in aanraking te komen met echte topsporters. Dit alles op een
echte judomat, voor ieder kind is een judopak & band aanwezig. Aan het einde van de cursus zijn alle ouders
uitgenodigd om bij te komen wonen wat hun kind allemaal heeft geleerd. De kinderen zullen de laatste les
een “examen” afleggen en bij goed gevolg een diploma ontvangen.
Voor wie? Alle kinderen van de BSO bij Jabadoo (ook degene die de dinsdag niet in hun contract hebben) en hun
vriendjes zijn welkom, evenals alle leerlingen van de omringende scholen in Groningen.
Datum & tijd Dinsdag 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 2016. Tijd van 16.00-17.00 uur. Uiterlijk 15.45 uur aanwezig
i.v.m. omkleden. (de pedagogisch medewerker(s) van de BSO is aanwezig en helpt met omkleden)
Leeftijd: 4-13 jaar (Groepsgrootte minimaal 23-maximaal 38). Bij meer dan 30 deelnemers zal er kosteloos een
tweede judoka op het programma geplaatst worden om zodoende de kwaliteit van de les te waarborgen.)
Locatie: speellokaal OBS De Ploeg, Zuiderweg 70/3, Groningen
Kosten en betaling: Voor klanten die gebruik maken van BSO Jabadoo bedraagt deelname aan de lessenreeks €
46,00. Voor niet klanten geldt het reguliere tarief van € 57,50 ( incl. huur judopak & band). Het bedrag dient
uiterlijk maandag 11 januari 2016 overgemaakt te zijn op rekeningnummer IBAN: NL81 INGB 0006 6125 07 ten
name van DeJongMolClinics ovv Judoclinics Jabadoo.
Inschrijven. LET OP Vol=Vol, dus schrijf je snel in!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve de ingevulde inschrijfstrook uiterlijk woensdag 2 december in te leveren bij Jabadoo.
Ja, ik geef mijn zoon of dochter op voor de Jabadoo Judoclinics:
Naam: ………………………………………………………………………
Klas / bso groep: ………………………………………………………
School: ……………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………..
e-mail adres: …………………………………………………............
handtekening ouder / verzorger: ………………………………

