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Kerstfeest
Op woensdag 21 december hebben alle kinderen genoten van een heerlijk kerstdiner op school.
Ouders hadden de heerlijkste stamppotgerechten klaargemaakt. Er was keus te over en de kinderen
hebben gesmuld van alle gerechten. Tijdens het kerstdiner hebben de kinderen ook voor elkaar
opgetreden wat de kerstsfeer alleen maar mooier maakte. Vanuit de school willen we heel graag alle
ouders/verzorgers die hebben meegeholpen om het kerstdiner mogelijk te maken heel hartelijk
bedanken. Zonder jullie geweldige inzet was het kerstdiner niet mogelijk geweest.

Extra scholingsdag personeel op vrijdag 3 februari
Op vrijdag 3 februari 2017 zijn alle kinderen vrij van school in verband met een extra scholingsdag
voor het personeel. Het personeel houdt zich op deze dag bezig met het vergroten van de
vaardigheden op het gebied van de analyse van onderwijsresultaten en de wijze waarop begrijpend
lezen kan worden aangeboden.

De kinderen zijn op deze dag vrij van school.
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Schoolschaatsen
Na de kerstvakantie begint het schoolschaatsen weer. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan van
10 januari 2017 t/m 7 februari 2017 elke dinsdag naar de 11stedenhal in Leeuwarden. De lessen
starten om 10.00 uur en duren 45 minuten en daarom willen we graag om 09.20 uur bij de school
vertrekken. Op dit moment zijn er nog niet genoeg auto’s om de kinderen te vervoeren. We hebben
er nog 4 of 5 nodig. We willen u vragen of het voor u mogelijk is de kinderen gedurende 5 dinsdagen
naar de ijshal in Leeuwarden te vervoeren. U kunt dan zelf ook even schaatsen.  Geeft u zich even
op bij Meester Bennie of Juf Hilda? De kosten voor deze lessen bedragen 20 euro per leerling. We
willen u vragen dit bedrag op maandag 9 januari 2017 in een gesloten enveloppe voorzien van de
naam van uw kind(eren) met uw kind(eren) mee naar school te geven. Onderstaand vindt u
informatie zoals die vanuit de 11stedenhal aan ouders/verzorgers wordt gecommuniceerd.

Zorgt u voor goede schaatsen?

Betreft: schoolschaatsen Elfstedenhal seizoen 2016 - 2017

Beste ouders/verzorgers,
Het komende winterseizoen doet/doen uw kind(eren) mee met het schoolschaatsen in de
Elfstedenhal. Het uitgangspunt van de vijf lessen is om uw kind(eren) het schaatsen op speelse wijze
aan te leren. Voor sommige kinderen zal het de eerste keer zijn dat ze op het ijs staan; andere
kinderen zullen al basisvaardigheden hebben. Om deze reden zullen de kinderen in verschillende
niveaugroepen worden ingedeeld.
Elk kind dient zijn/haar schaatsen mee te nemen. We wijzen u daarbij op het grote belang van goede
schaatsen. Dit houdt in:
 Goed passende schaatsen. Dit kunnen easy gliders, noren, ijshockeyschaatsen of
kunstschaatsen zijn. De lessen zijn gericht op schaatsen met easy gliders en noren.
 Natuurlijk moeten de schaatsen goed geslepen zijn.
 Het is verstandig om met uw kind het onderbinden van de schaatsen te oefenen.
Heeft uw kind schaatsen die geslepen moeten worden, dan is dat mogelijk, tegen betaling in de
slijperij van de Elfstedenhal. Het huren van alle soorten schaatsen is mogelijk voor een aantrekkelijk
tarief van €2,- per paar per les; dit dient wel ter plaatse contant te worden afgerekend.
Handschoenen en muts en of helm zijn verplicht. Dit is een algemene regel binnen de Elfstedenhal
en geldt voor de kinderen maar ook voor de begeleiders/ouders die mee willen schaatsen. Het is
niet alleen tegen kou, maar vooral ook voor de veiligheid. Verder raden om uw kind geen
loshangende sjaal te laten dragen.
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Wij hopen dat u door deze informatie uw kind(eren) goed kunt voorbereiden op de komende
schaatslessen en dat ze er veel plezier aan zullen beleven.
Vriendelijke groet,

Koos Okkema
Coördinator Schoolschaatsen Leeuwarden

Ankie Ytsma
Assistent Schoolschaatsen Leeuwarden

De volgende nieuwsbrief komt op 20 januari 2017 uit.
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