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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 3, jaargang 2016 Elke maand wordt de 
nieuwsbrief verstuurd. 

Waarom een nieuwsbrief? Als stijlmeesters vinden we het belangrijk dat alles 
duidelijk is voor zowel de ouders als de stijlleden. Het moet duidelijk zijn 
wanneer we trainen, wat de plannen zijn en waarvoor we trainen. Op deze 
manier willen iedereen die betrokken is bij het Stijlteam op de hoogte houden. 

Daarom verzamelen we gewoon alle belangrijke informatie en bundelen we dat 
een keer per maand. 

TERUGBLIK 

De afgelopen maand is er weer goed geoefend. De technieken, zowel arm- als 
de beentechnieken worden steeds beter uitgevoerd. Alleen blijven bij sommige 
de vorm van de poomsae’s niet hangen. Daar moet aan gewerkt worden 
worden!! 

 

.VOORUITBLIK 

Op 24 april aanstaande vindt het Taekwondo Kampioenschap District Noord 
plaats. Het Abdelkwan Stijlteam neemt daar aan deel. Reina, Ryad en Yassin zijn 
niet van de partij. Zij sloten later aan bij het team en zijn nog niet “wedstrijd 
klaar”. 

 

 

. 
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MEDEDELINGEN 

Deze week ontvangen de kinderen en ouders alle relevante informatie over de 
wedstrijd op 24 april. 

De betrokkenheid van de ouders bij het Stijlteam is ongekend groot. Onlangs 
gaven de ouders aan graag een idee te krijgen van de Meesters wat de 
plannen en de doelen zijn voor het komende jaar. Goed idee. Binnenkort 
worden de agenda’s getrokken en een informele bijeenkomst gepland na de 
training. 

Maidah Nour maakt niet langer meer uit van het Stijlteam. Ze heeft aangegeven 
dat haar interesse niet langer meer bij Poomsae’ s ligt. 

MEDEDELINGEN: jarig in april 
 

12 april:  Reina  
15 april:  Reno 
17 april: Ishaan 

Namens het Stijlteam alvast van harte gefeliciteerd!!! 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Zeker de moeite waard om te bekijken 
op Facebook: MCTKD. Hierop 
verschijnen regelmatig Taekwondo-
filmpjes zowel Sparren als Poomsae’ s. 
Aanrader dus! 
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Wist je dat: 

 

 

Dit de Koreaanse benaming is voor: hoog, 
midden en laag  
 

 

 

Wie is Wie…… 
 

Een extra kopje: Wie is Wie…….  
In hoeverre kennen we elkaar. Wist je bijvoorbeeld 
dat Meester Loubna de opleiding doet voor juf 
Engels? Of wist je dat Meester Zouhair bij Meester 
Reno op school in de klas heeft gezeten? Deze 
maand is het de beurt aan Meester Loubna in ons 
Wie-is-wie overzicht 
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Naam Loubna Taibi 

Jarig 20 Januari 

Broers of zussen 2 apen ( uhm.. broers) 

School/werk Ik studeer aan de docenten opleiding Engels en 
werk bij de Taekwondo vereniging Abdel-Kwan 
Rotterdam 

Verliefd/verloofd/getrouwd X 

Hobby’s Slapen! 

Ik ben gek op Mijn familie 

Mijn favoriete kleur Paars 

Mijn favoriete dier Leeuwenwelpje  

Mijn favoriete muziek Geen 

Mijn favoriete website Onze facebookpagina 

Ik houd niet van  Oneerlijkheid 

Op Taekwondo sinds Mijn 4e 

Kleurband Zwart 2e dan 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Onze leerlingen zo hoog mogelijk naar de top 
brengen 

Meest trots op  jullie 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Waar een wil is, is een weg. Elke dag is een 
nieuwe kans om je doel te bereiken 
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Stijl-foto van de maand 

 

 

>>> Foto van de maand is genomen 
tijdens de Districtstraining begin deze 
maand. Shaheen en Ishaan deden 
mee. De training stond onder leiding 
van meester Kooye 

Mochten jij of je ouders de 
aankomende maand een mooie 
“Stijlfoto” hebben gemaakt, dan kun je 
die mailen naar keltoslive@gmail.com 
of stuur het via de app. De winnende 
fotograaf onvangt een kleinigheidje  

 

AGENDA 

24 april 2016:  Taekwondo Kampioenschap District Noord 
25 april tot 7 mei: Geen training – Mei vakantie 
Eventuele wijzigingen in de lessen onder voorbehoud. 

 

 

Vragen of opmerkingen: 

Neem gerust contact op met 

meester Loubna of meester Reno.  

Via app/ telefoon/Facebook 

Nieuwsbrief: 

Alle teksten by Stijlteam 

Foto’s met dank aan: 

010 Stijlteam 

Meer informatie: 

Zie  www.abdelkwan.nl of 

Facebook:  Stijlteam Abdelkwan 

mailto:keltoslive@gmail.com
http://www.abdelkwan.nl/

