
 
Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout 

 
 

Beste ouders 
 
Heel leuk dat jullie kozen om jullie zoon / dochter in te schrijven in een niet-traditionele 
sport. Kyokushinkai karate kent voor ons misschien niet veel geheimen meer, maar 
jullie hebben onwaarschijnlijk talloze vragen. Wat houdt karate juist in? Wie zijn de 
lesgevers? Wat houdt ons clubreglement in? Waar kan ik een karatepak kopen? Hoe 
krijg je streepjes op de obi? Wat is een obi eigenlijk? Enz. … Daarom houden wij op 
woensdag 18 september een infosessie voor de ouders. Deze gaat door tijdens de 
kindertraining (17u45 tot 18u45) en dit in het klaslokaal over de turnzaal. Hopelijk 
mogen we jullie allen verwelkomen en wordt dit de start van een goede samenwerking 
gedurende het sportseizoen 2019-2020! 
 
Sportieve groeten vanwege de lesgevers! 
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Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout 

 
 

Beste ouders 
 
Heel leuk dat jullie kozen om jullie zoon / dochter in te schrijven in een niet-traditionele 
sport. Kyokushinkai karate kent voor ons misschien niet veel geheimen meer, maar 
jullie hebben onwaarschijnlijk talloze vragen. Wat houdt karate juist in? Wie zijn de 
lesgevers? Wat houdt ons clubreglement in? Waar kan ik een karatepak kopen? Hoe 
krijg je streepjes op de obi? Wat is een obi eigenlijk? Enz. … Daarom houden wij op 
woensdag 18 september een infosessie voor de ouders. Deze gaat door tijdens de 
kindertraining (17u45 tot 18u45) en dit in het klaslokaal over de turnzaal. Hopelijk 
mogen we jullie allen verwelkomen en wordt dit de start van een goede samenwerking 
gedurende het sportseizoen 2019-2020! 
 
Sportieve groeten vanwege de lesgevers! 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout 

 
 

Beste ouders 
 
Heel leuk dat jullie kozen om jullie zoon / dochter in te schrijven in een niet-traditionele 
sport. Kyokushinkai karate kent voor ons misschien niet veel geheimen meer, maar 
jullie hebben onwaarschijnlijk talloze vragen. Wat houdt karate juist in? Wie zijn de 
lesgevers? Wat houdt ons clubreglement in? Waar kan ik een karatepak kopen? Hoe 
krijg je streepjes op de obi? Wat is een obi eigenlijk? Enz. … Daarom houden wij op 
woensdag 18 september een infosessie voor de ouders. Deze gaat door tijdens de 
kindertraining (17u45 tot 18u45) en dit in het klaslokaal over de turnzaal. Hopelijk 
mogen we jullie allen verwelkomen en wordt dit de start van een goede samenwerking 
gedurende het sportseizoen 2019-2020! 
 
Sportieve groeten vanwege de lesgevers! 


