
  

Karateweekend 2020 
 
VERTREK :  vrijdag 21 februari  2020 om  17.00 uur in de Bosduifstraat  

  
TERUG   :  zondag 23 februari 2020 rond 14.00 (vertrek) - 15h00 aankomst Antwerpen  
 
OPROEP:  Wie kan rijden? Ik zoek 6 chauffeurs met een grote auto. We zijn met 23 kinderen. 
 
MEENEMEN :     - warme kleding            
    - ondergoed, voldoende sokken    
    - regenkleding 
        - karatepak en gordel    

  - jogging of trainingspak 
    - loopschoenen 
    - toiletgerief (zeep,kam,tandenborstel,pasta ) 
    - handdoeken 
    - slaapgerief / slaapzak of laken (dekens zijn voorhanden )  
    - één knuffel 
    - pillamp 
    - pantoffels voor binnen 
    - plastic zak voor vuile was 
    - lidboekje (nieuwelingen hebben nog geen. Ik maak er een nieuw. ) 

  - karatefleece of andere sweatshirt 
    - slechtste kleren en beste humeur   
    - eventueel geld voor zaterdagavond, geef uw kind niet teveel mee aub (10€ is prima, liefst kleingeld) 
    - zakje snoep of zo mag, maar niet overdrijven aub!  
 
Mij laten weten (als het nog niet op de inschrijving stond): 

- dieetbeperkingen van uw kind – vegetarisch is mogelijk (eet uw kind halal, vraag dan vegetarisch) 
- medische zaken om op te letten of op te volgen (medicatie etc.) 

 
Uw kind komt heel vermoeid en vuil  terug. Houd daar rekening mee. Er wordt veel getraind, veel gespeeld en weinig 
geslapen op het weekend. 
 
Jongens en meisjes slapen apart in kamers van 4 tot 6 personen.  
 

Het thema van dit jaar is: Dierenwereld → verkleden! 

Zaterdagavond is animatieavond, er wordt gedanst, gezongen, gefeest, drankjes zijn dan te verkrijgen aan 1,50€. 
 
Juwelen, horloges, smartphones, tablets en andere electronica thuis laten a.u.b.  
 
Het wordt een super weekend!  
 
sensei Mieke /sensei Bob /sensei Bart / sensei Johan / sensei Wouter  
 
Stageadres : Provinciaal Vormingscentrum    Smekenstraat 61  2390 Malle 
Telefoon : 03/312.80.00  
Gsm sensei Wouter: 0478/54.75.73 
Gsm sensei Mieke : 0486/96.26.25 
Gsm sensei Bob   :  0479/48.22.08 
Alléén bellen in dringende gevallen aub 
 
 


