
Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo jongens, meisjes en 

ouders, 

We schaatsen al weer een 

paar weken. Jullie oe-

fenen op het ijs: Recht 

op de schaatsen staan, 

heel erg diep zitten en 

dan afzetten. De 

schaatsbegeleiders zeg-

gen dat jullie steeds 

sneller gaan rijden. Ie-

dere week een stapje 

sneller en mooier. Daar 

zijn we heel erg trots op, 

jullie ook? 

Komende weken krijgen 

we proefexamens. Dan 

oefenen we alvast het 

echte examen en kan je 

vast wennen aan de oefe-

ningen. We doen een 

start-rem proef, waarbij 

je vooral heel hard moet 

rijden. En je doet een 

slalom proef, waarbij je 

Sinterklaas komt naar de ijsbaan! 

Vlak voor de intocht van 
Sinterklaas in Kampen 
kreeg schaatsbegelei-
der Melle een voice-
mail van Sinter-

klaas. Sinterklaas 
wilde schaatsles voor 
de Zwarte Pieten. 
Afgelopen zaterdag 
heeft Melle samen 
met zijn schaats-
groepje een paar oe-
feningen bedacht:: 

Zwarte Piet moet zich 
klein kunnen maken op 

het ijs om alle bruggen 
onderdoor te gaan 

Piet moet een sterke af-
zet doen om snel pakjes 
te bezorgen. 

We hebben de oefenin-
gen geSMSt tijdens de 
intocht van de Sint. 
Heb je dat ook gezien?  
Sinterklaas heeft ons 
geantwoord dat hij 
vrijdag 30 november 
en zaterdag 1 decem-

ber langs komt op de 
ijsbaan. 

We zijn benieuwd of 
de Pieten nog op tijd 

hebben leren schaatsen. 
En anders helpen we 
Sint gewoon een handje. 
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Deze nieuwsbrief is ge-
maakt door de jeugdcom-
missie: Romke Koch, Melle 
Koch en Petra Simons 

 

In dit nummer: 

Interessante infor-

matie: 

• Sinterklaas komt 

naar de ijsbaan op 

vrijdag 30 en zater-

dag 1 december 

• Proefexamens 28 en 

29 december 2007 

• Ook in de kerst-

vakantie is er 

schaatsles 

• 11 en 12 januari 

Jeugdelfstedentocht 

verkleed! 

 

snel tussen de paaltjes 

door moet schaatsen. Wij 

nemen je tijd op. Best 

spannend, natuurlijk, 

maar iedereen kan het, jij 

ook. 

Ben jij ook een beetje 

zenuwachtig of Sinter-

klaas nog langs komt op 

de ijsbaan? Verderop kan 

je het lezen. Hij komt 

eraan, met een heleboel 

Zwarte Pieten. 

De Jeugdcommissie 
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Kunstijsbaan Stadshart Amstelveen 

Weet jij dat je straks kan schaat-

sen midden in Amstelveen?  

 

Van 10 december tot 6 januari 

kan je schaatsen op een echte 

ijsbaan in het Stadshart in 

Amstelveen. De Poelster ver-

zorgt de ijsbaan. Het is er heel 

gezellig. Er is koek en zopie en 

er zijn veel andere kinderen.  

 

Echt iets leuks om te doen in de 

kerstvakantie. Voor informatie: 

Kijk op www.poelster.nl 

Hij komt er weer aan. 
Die barre, zware 
tocht. De jeugd 
E l f s teden toch t 
van Leeuwarden, 
naar Sneek, langs 
Dokkum en Bart-
lehiem. Allemaal 
plaatsen die horen 
bij de Elfsteden-
tocht.  

Ga jij ook weer stem-
pels verzamelen, klu-

nen, zigzaggend over 
de baan?  Dit jaar 

komt echt iedereen 
verkleed.  

Denk jij al na over 
wat je aan trekt? Pak 
je leukste en gekste 
verkleedkleren en 
doe mee met de de-
ze spannende toer-
tocht met koek en 
zopie en vermoeide 
benen als je de hele 
tocht hebt uitgere-
den. De elfsteden-

tocht is op 11 en 12 
januari. 

Jeugdelfstedentocht 

Klaas wil nieuwe 
schaatsen kopen en past 
een paar bij de 
schaatswinkel. De 
verkoper waarschuwt: 
"De eerste week zullen 
ze nog wel wat knellen." 
"Geen punt," zegt 
Klaas, "dan kom ik ze 
volgende week wel 
ophalen." 

Grapje 

“Welk ijs kan niet 

smelten???” 

Radijs 

Raadseltje 
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Kleurplaat 


