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)schaatsen) 
 
 

Beste ouders 

Beste jongens en meisjes 

 

Vanaf vrijdag 8 november 2019 krijgen de leerlingen terug de kans om op vrijdagavond onder begeleiding 

te schaatsen van 16:00 tot 17:00 op de ijsbaan van het Boudewijnpark. 

 

Prijs:  

• Leerlingen: € 3,50 

• Volwassenen: € 5,50  

 

Afspraken: 

 

• Leerlingen vertrekken met de ouders OF met de door leerkrachten begeleide rang. 

• Leerlingen krijgen op school hun schaatskaart:  

- een kaart voor kinderen die schaatsen lenen (af te geven in ruil voor schaatsen); 

- een kaart voor ouders of oudere broers of zussen die niet op onze school zitten. 

• De schaatsbeurt duurt tot 17:00. Vanaf 16:45 (niet vroeger !) mogen de leerlingen de piste beginnen 

verlaten.  Mogen we vragen dat de leerlingen onmiddellijk naar huis vertrekken of dat ze op tijd door 

de ouders opgehaald worden.  Laat de kinderen daar niet alleen rondhangen. 

• Ieder moet handschoenen dragen. Zonder handschoenen mag je de schaatsbaan niet op. 

• Op de schaatsbaan hebben de leerlingen geen snoep, geld of drank nodig.  Er wordt dus tijdens de 

schaatsbeurt niet gesnoept of gedronken.   

• Tijdens de schaatsbeurt mogen de leerlingen zich niet in de bar bevinden.  Dit geldt voor alle 

leerlingen die met een schoolkaart schaatsen.  De kinderen mogen dus de bar niet binnen als de 

ouders zich in de bar bevinden (gedurende de schaatsbeurt).   

• Er wordt geschaatst op de volgende data: 08/11/’19 - 15/11/’19 - 22/11/’19 - 29/11/’19 - 

6/12/’19 - 17/01/’20 - 31/01/’20 - 7/02/’20 & 14/02/’20.(zie ook mededelingen, website). 

 

Wij vragen de ouders en de kinderen deze regels toe te passen en zo het schaatsen aangenamer te maken 

voor iedereen!  Kinderen die zich niet aan de afspraken houden zullen de volgende schaatsbeurt niet 

kunnen meegaan. 
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Directie 

 

 

mailto:gbsm@myonline.be

