
Uitnodiging Schooljudo 
 

Wat is judo en waarom deze 6-weekse cursus?  
Judo is van oorsprong een Japanse zelfverdedigingskunst. Judo betekent         
'de zachte weg'. Bij deze cursus willen wij de kinderen het volgende            
meegeven: 

- Leren vallen; Kinderen vallen constant en proberen zich hierbij         
regelmatig op te vangen met de armen/handen door deze voor          
zich uit te strekken. Tijdens deze cursus leren wij kinderen hoe ze            
veilig kunnen vallen en hebben ze hier hun leven lang profijt van. 

- Ontwikkeling motoriek; Bij judo gebruik je je hele lichaam. Zo leren kinderen op één been te                
staan, hun armen te gebruiken bij de balansverstoring en hun lichaamshouding aan te passen              
bij de verschillende worpen.  

- Discipline en respect; Iedere les wordt gestart met een groet naar de docent. Ook naar               
elkaar zullen de leerlingen groeten en hiermee tonen ze respect en spreken ze met elkaar af                
dat ze elkaar zullen helpen en voorzichtig zijn met elkaar. 

- Samenwerken/ rekening houden met elkaar; Judo is een sport die je samen doet. Je traint               
de technieken doordat de ene deze uitvoert en de ander valt. Dit wissel je met elkaar af. Ze                  
leren hoe ze de ander ophouden en ze leren hun krachten te doseren zodat het voor beide                 
leuk blijft. Hier wordt tijdens verschillende spelvormen aan gewerkt. 

 

Wie zijn wij?  
Wij zijn een jong, enthousiast en energiek team dat bijna volledig bestaat uit studenten. Een groot                
deel van onze leraren volgt momenteel een lerarenopleiding op onder andere de HALO (Haagse              
Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Daarnaast heeft iedereen uit ons team al ervaring met             
lesgeven en geven we allemaal minimaal één keer in de week judoles aan kinderen vanaf drie jaar bij                  
Westvliet in Den Haag of De Leyens in Zoetermeer, bekend onder de naam Westvliet Judo. 

 



 

Wanneer? 
Dit aanbod is voor kinderen uit groep 1 t/m 3. De dagen waarop wij deze cursus willen gaan                  
aanbieden zijn de vrijdagen van 15:00 - 16:00 uur in de gymzaal van de Hofvilla. Om 14:45 uur is de                    
school uit en staan wij klaar om de kinderen vanuit de klassen mee te nemen naar de gymzaal.  
 
Wij bieden u het gemak dat wij zelf uw kinderen uit de klassen halen waardoor de schooldag iets                  
wordt verlengd. De eerste les is het mogelijk voor ouders om te komen kijken bij de judoles. In de                   
vier weken hierna vinden wij het prettig wanneer de kinderen niet worden afgeleid tijdens de lessen                
door publiek. Graag nodigen we u dan weer uit om bij de zesde en laatste les te komen kijken en                    
laten we u versteld staan van wat de kinderen allemaal hebben geleerd in deze zes weken! 
 
De data waarop de judolessen van dit 6-weekse aanbod worden aangeboden zijn: 

- Vrijdag 7 februari Vrijdag 6 maart 
- Vrijdag 14 februari Vrijdag 13 maart 
- Vrijdag 21 februari Vrijdag 20 maart 

Kosten 
De kosten voor deze 6-weekse cursus zullen eenmalig € 60,- bedragen. De eerste les mogen de                
kinderen natuurlijk eerst even komen kijken of het wat voor ze is (10 euro) en wanneer ze dan                  
inderdaad de volgende vijf weken nog willen komen, zullen wij u een betaalverzoek van het               
resterende bedrag (50 euro) toesturen. 
 
We nemen maximaal 20 leerlingen aan voor deze cursus zodat we genoeg aandacht kunnen bieden               
aan uw kind. Daarnaast zullen wij judojassen regelen voor de kinderen om aan te trekken tijdens de                 
les. Wat wij wel van jullie vragen is om de kinderen een lange sportbroek mee te geven en een t-shirt                    
voor onder de judojas. 
 
Wij hopen dat wij uw kind(eren) zullen tegenkomen in onze lessen. Heel graag tot dan! 
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons bereiken op ons mailadres judo@westvliet.nl. We verzoeken               
u wel hierbij even te vermelden dat het om de 6-weekse Judocursus gaat met de naam van de school                   
erbij. 

Aanmeldformulier 
https://forms.gle/AvMeye8kV1hzt8Fy6  
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