
Betreft: informatie over het jaarlijkse schaatsuitje 2023 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Dit jaar kan het jaarlijkse schaatsuitje van de Rotterdamse Schoolvereniging voor alle groepen 

gelukkig weer doorgaan. Wij gaan schaatsen op de Schaatsbaan Rotterdam, 

www.schaatsbaanrotterdam.nl Deze schaatsbaan bevindt zich aan het Toepad 95 te Rotterdam.  

De groepen 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a gaan op dinsdag 31 januari 2023 

De groepen 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b en 8b gaan op donderdag 2 februari 2023 

Wij verwachten de leerlingen om 9.00 uur op de Schaatsbaan Rotterdam. Wij gaan ervan uit dat het 

mogelijk is dat de ouders er voor zorgdragen dat de leerlingen daar worden gebracht. De leerkracht 

van uw kind zal daar aanwezig zijn. Bij aankomst is wellicht een aantal ouders bereid om even te 

assisteren bij het aanbinden of vastmaken van de schaatsen.  

Belangrijk is dat alle leerlingen handschoenen dragen op de baan, anders mag men de baan niet op.  

Het is mogelijk om ter plekke schaatsen te huren. Dit kost € 6,00. Gelieve dit vóór vrijdag (27 januari) 

aan de leerkracht van uw kind door te geven door middel van onderstaande strook.  

Vanaf maandag 23 januari kunt u op een lijst bij de leerkracht van uw kind aangeven of u zou kunnen 

helpen  met het begeleiden van een groepje en/of u andere kinderen terug naar school kunt 

brengen. 

Na het schaatsen, om circa 10.45 uur, gaan alle leerlingen terug naar school op één van de volgende 

manieren:  

− met de eigen ouder 

− met een andere ouder  

− op de fiets (alleen leerlingen van de groepen 7 en 8), er kan samen met een leerkracht en 

ouderbegeleiding terug gefietst worden naar school  

− Met het Openbaar Vervoer (alleen leerlingen van de groepen 7 en 8). Er kan samen met een 

leerkracht en ouderbegeleiding terug gereisd worden naar school  

 

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 € 6,00.  

 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 bedrag voor eventueel schaatshuur in een envelop) aan uw kind meegeven 

en deze uiterlijk deze week laten inleveren bij de leerkracht? 

 

 

http://www.schaatsbaanrotterdam.nl/


 

Antwoordstrook schaatsen 31 januari A-lijn of 2 februari B-lijn,  van 9.00 – 10.30 uur 

  

Ik geef toestemming dat mijn kind ___________________________________ 

leerling van groep ____    A of B  (gelieve de juiste letter te omcirkelen)  

op dinsdag 31 januari of donderdag 2 februari 2023 ná het schaatsen van de ijsbaan naar school gaat 

op de volgende manier: 

 

O   met Openbaar Vervoer (alleen groep 7 en 8)  

O   op de fiets (alleen groep 7 en 8)   

O   ik haal mijn kind zelf om 10.30 uur op en breng het naar school 

O   mijn kind rijdt mee met _______________________________________ 

  

Schaatshuur: 

O  mijn kind wil schaatsen huren, maat ______, en levert hierbij € 6,00 in. 

 


