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Beste kinderen en ouders/verzorgers groep 5 t/m 8,
Dit jaar gaan we schaatsen op vrijdagmiddag 15 februari a.s.
We vertrekken om 12.45 uur (verzamelen 12.40 uur) bij school en stoppen bij de ijsbaan om 14.50
uur. De kinderen moeten opgehaald worden bij de ingang van de schaatsbaan. (niet op de
parkeerplaats!). Ouders die voor vervoer zorgen, brengen de kinderen naar de ijsbaan en weer terug
naar school waar de kinderen naar huis mogen. We hebben nog ouders nodig die de kinderen naar de
ijsbaan en ook terug naar school kunnen brengen. Wie kan ons helpen om 12.45 uur op school en
naar de ijsbaan brengen en weer om 14.50 uur weer terugbrengen naar school? Graag opgeven bij
Social schools bij de agenda.

Verplicht zijn handschoenen!!! Dit is i.v.m. de veiligheid.
Je hoeft geen geld mee te nemen voor de entree. Dit wordt door school betaald. Als je geen eigen
schaatsen hebt, probeer die dan te lenen. Je kan schaatsen huren bij de ijsbaan, dit is voor eigen
kosten. Dit kost vijf euro voor max. twee uur.
Er hoeft geen legitimatie meegenomen te worden, daar wordt voor gezorgd. Let op, dit is alleen voor
schaatsen onder schooltijd! Als kinderen van plan zijn langer te blijven (tot na schooltijd), kan dit niet
op schoolnaam maar is er eigen legitimatie nodig en kan dit niet voor de schoolhuurprijzen. De
kinderen die langer willen blijven, kunnen schaatsen huren maar dit moet meteen bij binnenkomst
worden gemeld. Dat kost 6 euro voor 2,5 uur en elk half uur meer kost 1 euro extra. Na schooltijd zijn
er geen leerkrachten meer aanwezig op de ijsbaan.
Van schaatsen krijg je best dorst, dus wat extra drinken is best lekker.
De kantine en de snoepautomaat zijn tijdens schaatstijd niet toegestaan voor de kinderen.

Kinderen die langer willen blijven, moeten een briefje met toestemming van de ouders hebben dat zij
daar mogen blijven. Als dit briefje niet mee is, mogen ze niet langer blijven. Als de ouder zelf op de
ijsbaan is, is dat natuurlijk ook goed.
Ouders die helpen om kinderen naar de ijsbaan te brengen, kunnen langs de rand de kinderen
aanmoedigen of zelf schaatsen, maar dan dient wel zelf de entree worden betaald. Als broertjes en
zusjes komen meeschaatsen die al vrij zijn, mag dat natuurlijk maar moet daar wel zelf entree voor
worden betaald.
We hopen op een hele gezellige schaatsmiddag!
Gymjuf Karina

