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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 5. 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 

 

Het lijkt alweer even geleden, maar begin 
december was daar de Freestyle 
Masterclass van Europees Kampioen 
Romario. Iedereen, zowel de ouders als de 
Stijlteamleden, heeft daar van genoten, 
getuigen de vele foto’s op onze Facebook. 
Wie weten kunnen we in 2016 weer zoiets 
organiseren. 
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Op 12 december was alweer de 
laatste training van dit kalenderjaar. 
En dat hebben we wel heel Stijlvol 
afgesloten. De ouders hebben het 
beste beentje voor gezet zodat wij na 
de training  nog even gezellig wat 
konden eten en kletsen. Was wat ons 
betreft zeer geslaagd! 

 

.VOORUITBLIK 

In januari gaan we er weer tegen aan. De wedstrijdkalender voor Stijl wordt 
onder de loep genomen. We gaan een paar mooie wedstrijden uitzoeken, en 
daar zullen we naar toe werken 

 

 MEDEDELINGEN 

De eerste Stijltraining vindt plaats op zaterdag 9 januari 2016. 

 

MEDEDELINGEN:  jarig januari 
 

20 januari 2016: Meester Loubna  
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2015 IN VOGELVLUCHT 

 

Het einde van het jaar is inzicht. Doe de televisie aan en overal krijg je een jaaroverzicht te 
zien. Ach misschien wel een idee om te zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. 
Het Stijlteam-jaar 2015 in vogelvlucht! 

WIST JE DAT: 

 Het Stijlteam is begonnen op verzoek van Meester Abdel; 
 Het Stijlteam is gestart met Abbie, Rochania, Shaheen, Maidah, Islam, Ishaan, Aya, 

Amal, Riad, Rahan en Roaa; 
 De eerste training plaats vond op Valentijnsdag; 
 Iedereen zijn eigen persoonlijke Stijlteam plan heeft gekregen en de eerste 

beoordeling inmiddels heeft plaats gevonden; 
 Het Stijlteam zijn eigen Groeps-app en Facebookpagina heeft; 
 Er inmiddels al 250 officiele foto’s van de Stijlteam-leden zijn genomen en we daar 

nog lang niet mee klaar zijn; 
 De eerste nieuwsbrief in augustus van dit jaar verscheen; 
 De eerste foto van de maand ooit een foto is van Meester Loubna; 
 Abbie deel heeft genomen aan de Poomsae-training van District West; 
 Meester Abdel vader is geworden van een dochter Soukania; 
 Aya succesvol was tijdens de Panthercup sparwedstrijden; 
 Selina sinds april ook deel uitmaakt van ons Stijlteam; 
 Abbie, Shaheen, Spencer en Aya mee deden aan de 1e Rotterdam Open van Abdel-

kwan; 
 Na de zomervakantie Leila tot het Stijlteam toe trad; 
 Abbie 5e is geworden op het NK Poomsae in Utrecht; 
 Europees Kampioen Freestyle Romario Soekandar een Freestyle Masterclass aan 

het team heeft gegeven; 
 Het jaar 2015 heel feestelijk en in Stijl is afgesloten!! 
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2015 IN BEELD 
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AGENDA:  

Vrijdag 18 december: Club-examen 
Zaterdag 19 decemer: Dan-examen 
Zondag 20 december: Club-examen 
Maandag 21 december: Kerstvakantie 
Zaterdag 9 januari: Eerste Stijltraining nieuwe jaar 

wijzigingen onder voorbehoud 

 

Vragen en of opmerkingen: 
App of mail meester Reno/meester Loubna 

 

 

 


