
Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo jongens, meisjes en 

ouders, 

De eerste lessen van de 
vrijdag en zaterdag 
zitten er weer op. 
Veel slecht weer 
voorspeld maar 
mooi weer gekre-
gen.  

 

Bijna iedereen was 
er en zo hoort dat 
natuurlijk ook, ge-
woon weer lekker schaat-
sen. De begeleiders lieten 
jullie gelijk alweer veel 
rondjes rijden en moeilij-

ke oefeningen doen. 
Maar dat was voor jullie 
geen probleem.  

Het leek wel of iedereen 
de hele zomer heeft door 
geschaatst.. Zo goed ziet 
het eruit!  

Het schaatsen is begonnen !!! 

Als jullie een vriendje, 
vriendinnetje, buur-
meisje/jongetje, neefje of 
nichtje hebben die 
misschien ook wel op 
schaatsen wil dan mag 
hij/zij vrijdag of za-
terdag een proeflesje 
meekomen doen. Ze 
moeten 5 jaar of ou-
der zijn en nog op de 
basisschool zitten. 
Heb je iemand in de 
klas of straat gevonden 
die wel mee wil doen 
geef deze voor donder-

dag op via  

jeugdschaatsen@poelster.nl 

 Wij willen graag de 
naam en geboorte datum 
weten. Zet hier natuurlijk 

ook je eigen naam bij, 
dan zullen we kijken of 
het mogelijk is dat ze 
ook in je eigen 
groepje kunnen mee 
schaatsen. Helpen 
jullie ze er dan even 
aan herinneren dat ze 
handschoenen mee-
nemen en dat ze 
schaatsen hebben. 
Wij zorgen voor een 
superleuke les, dat is 

voor ons niet zo moeilijk 
want dat zijn natuurlijk 
alle lessen. 
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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: 

• 10 & 11 oktober 

Gratis Proefles voor 

vriendjes en vrien-

dinnetjes!!! 

• Er zijn nog plaatsen 

over bij het jeugd-

schaatsen 

• Draag altijd je hand-

schoenen en je Poel-

ster muts 

 

 

In deze nieuwsbrief kan 
je lezen over de eerste 
lesdag, maar ook over de 
grachtentocht die er is 

geweest. Kijk maar 
naar de foto’s. 

 

Ook hebben we 
nog plek voor nieu-
we kinderen, dus 
mogen vriendjes en 
vriendinnetjes voor 
één keer ook mee 
komen schaatsen 

op een proefles. 

 

De Jeugdcommissie 
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Grachten Tocht met Barbara de Loor 

Hallo jongens, meisjes en ouders. Dit 
jaar ging de baan open met een echte 
Grachtentocht. De start was op de 
Brouwersgracht en daar vandaan ging 
je verder naar de Herengracht, Lelie-
gracht, Keizersgracht en nog veel 
meer.  

Wanneer je over alle grachten had 
geschaatst kreeg je een muts en wat 
lekkers te drinken. Het startschot 
werd gegeven door Barbara de Loor 
en daarna heeft ze nog even ge-
schaatst met een paar van onze eigen 
Poelsterren.  

Aafke kreeg een klein beetje les in het 
diepzitten onder de brug door en met 
Sam, Levy en Koen werd de start-
houding geoefend. Een gezellige dag 
dus. 

 

 

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 

De eerste les 


