
“Kinderen hebben geleerd 
dat stoeien zonder elkaar 
pijn te doen een kwestie 
is van vertrouwen en 
respect.”
Thea van Dijk - leerkracht OBS De Huet, Doetinchem

Respect | Samenwerken | Discipline

Beheersing | Weerbaarheid

Vertrouwen | Plezier 

Kracht van Schooljudo

Kinderen ‘Skills for Life’ meegeven
Met Schooljudo leveren wij een belangrijke bijdrage aan de 
motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Met echte judomatten toveren onze waarde(n)transporteurs iedere 
gym- of speelzaal om tot een dojo. In 6 lessen wordt er, met een 
speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen, 
respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel 
veel plezier. Waarbij kinderen geïnspireerd, getraind en geëntertaind 
worden door onze lokale Entertrainers. Wij zorgen voor de organisatie 
van A tot Z. Daarnaast laten we, met onder andere een intake en 
interactieve waardenposters, de Schooljudo waarden ook buiten 
het gymlokaal leven. Kinderen krijgen na afloop van de lessen een 
diploma en de mogelijkheid om ‘na Schooljudo lessen’ te volgen. 
Maar veel belangrijker: zij krijgen een berg zelfvertrouwen en een 
bijzondere jeugdherinnering!

Doe ook mee!
In schooljaar 15/16 hebben 372 scholen met 32.167 
kinderen meegedaan aan Schooljudo. Steeds meer 
scholen zetten Schooljudo structureel in, waarbij zij 
gebruik maken van een meerjarenkorting. Wij kijken 
graag samen hoe we Schooljudo het beste op jouw 
school kunnen inzetten en met welk (hoofd)doel. 
Bijvoorbeeld om de groepsdynamiek te verbeteren, 
pesten tegen te gaan, kinderen veilig te leren vallen en 
het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven.
 
Vraag eenvoudig en vrijblijvend een offerte aan via 
www.schooljudo.nl en je ontvangt binnen 2 werkdagen 
het tofste samenwerkingsvoorstel van Nederland!
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Met de allerjongsten op reis naar Japan
Voor kinderen uit groep 1 t/m 3 hebben wij een speciaal programma 
ontwikkeld. Omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met goed en 
veel bewegen! In 4 tot 6 lessen worden de deelnemers meegenomen 
in de wondere wereld van de Drakenjagers. Zij gaan op reis naar 
Japan. Samen met onze Entertrainer. Een reis waar judo als middel 
wordt ingezet om de golven van de oceaan te trotseren, duizenden 
eilanden te overstijgen, door de jungle te tijgeren, een vulkaan te 
bedwingen en een gevaarlijke draak te verslaan. Een reis waarin zij 
leren goed te vallen, elkaar te vertrouwen en héél erg sterk te zijn. 
Waarbij, net als in onze reguliere programma, alle kinderen een pak 
aan hebben en onze 7 belangrijke waarden centraal staan.

Doe ook mee!
Eind schooljaar 15/16 zijn wij met succes gestart met 
de Drakenjagers. In totaal kozen 37 scholen met 2.784 
kinderen voor dit speelse aanbod. Gaan jullie kleuters 
volgend jaar op zoek naar de draak? Vraag eenvoudig 
en vrijblijvend een offerte aan via www.schooljudo.nl. 

Schooljudo en de Drakenjagers
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