
g e w e e s t 
en  alle 
s c h a a t s 
pieten ko-
men mee.   

 

Er komen 
zelfs klei-

ne schaatspieten, zou-
den zij al net zo goed 
kunnen schaatsen als 
jullie?  

Misschien kunnen ze nog 
wel iets van jullie leren. 

Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo jongens, meisjes en 
ouders, 

 

We schaatsen alweer 
bijna 2 maanden en 
wat gaan jullie goed. 
De oefeningen wor-
den steeds moeilijker 
en toch kunnen jullie 
het allemaal. Velen 
van jullie hebben af-
gelopen les zelfs 
10km!! gereden. Som-
migen met blaren en 
andere met pijn in de 
voeten maar jullie gingen 
maar door, heel knap. 
We zijn trots op jullie.  

Over een paar weken 
komen de proefexamens 
er alweer aan. Dan oefe-
nen we alvast het echte 

examen en kan je vast 
wennen aan de oefenin-
gen. We doen een start-
rem proef, waarbij je 
vooral heel hard moet 

Winterweer op de ijsbaan 

Wist je dat er zelfs op de 
ijsbaan rode ballonnen 
zijn gevonden? We heb-
ben ballonnen Piet al 
geroepen dus het komt 
vast goed!   

 

Het is raar, maar ‘s mor-
gens liggen er op de ijs-
baan ook allemaal peper-
noten. Ook zijn er paar-
denhoef sporen gezien 
op het ijs. Weten jullie 
hoe dat komt?  

We hebben op de baan 
ook een rijmpje gevon-

den waarin staat dat de 
Sint vrijdag 28 en zater-
dag 29 november komt 
schaatsen! Extra veel 
Pieten zijn op schaatsles 

Sinterklaas is al gezien bij de ijsbaan! 
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Deze nieuwsbrief is ge-
maakt door de jeugdcom-
missie: Romke Koch, Melle 
Koch en Petra Simons 

 

In dit nummer: 

Interessante informatie: 

• Sinterklaas op vrijdag 28 

en zaterdag 29 november 

• Van 9 december tot 4 

januari ijsbaan Stadshart 

Amstelveen geopend 

• Vrijdag 5 december is er 

geen jeugdschaatsen, 

baan gesloten vanaf 

16.00 uur 

• Tweede kerstdag 26 

december is er ook geen 

jeugdschaatsen, baan 

gesloten vanaf 16.00 uur 

• Draag altijd je hand-

schoenen en je Poelster 

muts 

 

rijden. En je doet een 
slalom proef, waarbij je 
snel tussen de paaltjes 
door moet schaatsen. Wij 

nemen je tijd op. Het 
lijkt heel moeilijk 
maar ook dit kunnen 
jullie allemaal. 

 

Verderop lees je meer 
over Sinterklaas en 
over het ijsbaantje in 
Amstelveen! 

Kijk ook eens naar de 
Pietenkleurplaat voor 5 
december. 

De Jeugdcommissie 
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Poelster IJsbaan Stadshart  

Weet jij dat je straks kan schaatsen 
midden in Amstelveen? 

 

Van 9 december tot 4 januari kan je 
schaatsen op een echte ijsbaan in het 
Stadshart in Amstelveen. De Poelster 
verzorgt 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 

 

 

Hoe heet de stoomboot 
van Sinterklaas? 

• Taai Tanic 

 

Wat is de mooiste bloem 
op 5 december? 

• HyaSINT 

Grapjes 

“Waarom bevriezen 
eieren zo langzaam?” 
 
Er zit een dooier in. 

Raadseltje 

Schaatsles 
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Kleurplaat Pietenpop 
Eerst leuk inkleuren of verven. Daarna knip je de Piet en 
zijn armen uit. Op het pak van de Piet staan stippellijnen, 
deze knip je een klein stukje in. Hier komen de armen te 
zitten. De twee uiteinden van de jurk plak je aan elkaar vast. 
En klaar is je Pietjes pop! 


