
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van de 1e klassen en  
de schakelklas 
 
 
Wormerveer, 26 januari 2018 
Betreft: Schaatsen op 13 februari 2018 
Briefkenmerk:  1718-087-98 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Op dinsdag 13 februari a.s. gaan we met alle leerlingen van de schakelklas en de  
1e klassen schaatsen bij De Meent in Alkmaar.  
De leerlingen hebben de ochtend gewoon les volgens het rooster. 
Om 12.15 uur gaan we per auto naar Alkmaar zodat wij om 13.00 uur kunnen starten met 
schaatsen. Wij zoeken nog ouders die leerlingen naar de schaatsbaan kunnen brengen en 
weer ophalen. Om 14.30 gaan de leerlingen weer naar huis. De indeling van de auto’s horen 
de leerlingen van te voren via hun mentor.   
 
Er wordt geschaatst voor een goed doel: Stichting Opkikker. 
 
De leerlingen zoeken zoveel mogelijk sponsors en krijgen 
hiervoor een lijst en informatie mee via hun mentor. Op de 
schaatsbaan krijgen zij een stempelkaart waarop ieder 
gereden rondje wordt afgestempeld. 
Vanaf woensdag 14 februari halen de leerlingen het bijeen 
geschaatste sponsorgeld op en leveren dit voor de 
voorjaarsvakantie in bij hun mentor. 
 
Niet vergeten mee te nemen: 

 Schaatsen (heb je geen schaatsen: lenen bij kennissen of je kunt deze in bruikleen 
krijgen van de schaatsbaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

 Handschoenen (handschoenen zijn verplicht !!). 

 Lunchpakket en wat te drinken. 

 Zorg voor lekker zittende, sportieve kleding. 
 
Laat waardevolle spullen zoals mobiel, i-pod, sieraden, e.d. thuis!  
 
Bij schade en of vermissing van spullen dragen wij géén verantwoordelijkheid!  
 
Tot slot: het is een gewone schooldag, dus verplicht! 
Wij hopen op een mooie sportieve dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De mentoren van de 1e klassen en de schakelklas 
 
====================================================================== 
ANTWOORDSTROOK 
 
 
Ik, ouder van …………………………………………… (naam leerling) wil graag rijden en kan 
 
…… (aantal) leerlingen meenemen in de auto. Antwoordstrookje inleveren bij de mentor! 

Stichting Opkikker verzorgt zo’n tweeduizend 
keer per jaar een onvergetelijke Opkikkerdag 
voor gezinnen met een langdurig ziek kind. 
Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, 
zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle 
gezinsleden in het zonnetje. 

 


