
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Betreft: Informatie over het jaarlijkse schaatsuitje.  
 
Op donderdag 24 februari staat het jaarlijkse schaatsuitje gepland.  
Het schaatsen zelf kan binnen de huidige maatregelen georganiseerd worden, maar het vervoer is 
een andere kwestie. Om oplopende besmettingen te voorkomen moet het mengen van groepen en 
klassen zoveel mogelijk worden beperkt. Het is onmogelijk om het vervoer van zo’n grote groep 
leerlingen van de schaatsbaan terug naar school binnen die richtlijnen goed te kunnen regelen.  
Daarom hebben we helaas besloten het schaatsuitje voor dit jaar te beperken tot de leerlingen van 
de groepen 7 en 8. 
We verwachten de leerlingen van deze groepen op 24 februari om 9.00 uur bij de Schaatsbaan aan 
het Toepad.  
Na het schaatsen, om 10.30 uur,  gaan de leerlingen terug naar school op een van de volgende 
manieren: 

- Op de fiets (er fietsen leraren mee terug naar school) 
- Met openbaar vervoer, dit kan met gratis ov van de Gemeente Rotterdam (zie RondSchrijVen 

januari-februari). In dat geval gaan we ervan uit dat uw kind zelfstandig naar school terug 
mag reizen.  

- U brengt alleen uw eigen kind, of kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven 
dat het met u mee mag rijden, terug naar school. In verband met de huidige 
coronamaatregelen is het niet mogelijk om tijdens het schaatsen op de locatie te blijven 
wachten. 

Bij terugkomst van de schaatsleerlingen is er voor ALLE leerlingen van de school chocomel. 
 
Kosten: 
Aan het schaatsen zelf zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden als uw kind eigen schaatsen 
meeneemt. 
Het is mogelijk om schaatsen te  huren op de ijsbaan tegen een bedrag van € 6 euro.  
 
Op onderstaande strook kunt u aangeven: 

- Of uw kind schaatsen huurt op de ijsbaan en welke maat het heeft. 
- Met  welk vervoer uw kind teruggaat naar school. 
- Met wie uw kind meerijdt naar school. 

Wilt u de strook  (met het eventuele bedrag voor schaatshuur in een envelop) aan uw kind meegeven 
en laten inleveren bij de leerkracht? 
 
 

Antwoordstrook schaatsen 24 februari 2022, 9.00 – 10.30 uur 

 
Ik geef toestemming dat mijn kind ___________________________________ 
leerling van groep ____ 
 
op vrijdag 24 februari van de ijsbaan naar school gaat op de volgende manier: 
O  zelfstandig met Openbaar Vervoer 
O  op de fiets 
O  ik haal mijn kind zelf om 10.30 uur op en breng het naar school 
O Mijn kind rijdt mee met _______________________________________ 
 
Schaatshuur: 
Mijn kind wil schaatsen huren, maat ______, en levert hierbij € 6 ,- in. 


