Voor Leden van onze IJsclub

Skeeleren in Wolvega
Wanneer:

Woensdag 18 maart 2015
(bij slecht weer een week later 25 maart)
13:30 tot ongeveer 15:15 uur

Dit jaar hebben wij geen natuurijs gehad en Thialf heeft haar deuren ook al vroeg gesloten
voor de verbouwing van Thialf. Daarom biedt IJsclub Vooruitgang jullie aan gratis te gaan
skeeleren naar de skeelerbaan in Wolvega.
Voor Jongens en meisjes waarvan de ouders lid zijn, en in groep 3 t/m 8 zitten van de
basisschool kunnen mee te skeeleren.
Wil je ook deelnemen aan een training, geef dit van te voren aan.
Na lekker te hebben geskeelerd, gaan we die middag afsluiten met de kinderen van de
basisschool in ´t Stèckie voor een traktatie. Je wordt weer thuisgebracht.
Heb je belangstelling geef je dan op uiterlijk 14 maart 2015 via onderstaande mail.
Verplicht: Helm
Neem evt. ook beschermers en/of handschoenen mee, goed zittende kleding.
Heb je geen skeelers*, dan kunnen wij daar ook voor zorgen via Haico Bouma uit Oudehaske.
Graag dan je maat doorgeven, ook als je geen helm hebt.

! We willen de mogelijk bieden om ook de jeugd die niet meer op de basisschool zit tot 15
jaar uit te nodigen om ook wat rondjes te proberen op de skeelerbaan. Je moet dan wel
zorgen voor eigen vervoer van en naar Wolvega. Graag wel van te voren opgeven via mail.

IJsclubsteggerda@gmail.com
Graag naam kind doorgeven, leeftijd, naam school, deelnemen training.
evt. ook je schoenmaat* (als je geen skeelers hebt)
Als er ouders zijn die graag willen rijden of mee willen, dat kan, geef dit ook aan in de mail.
Zodra wij alle gegevens hebben, mailen wij u het tijdstip en locatie voor verzamelen en welke
ouders evt. mee rijden.
Bij slecht weer, wordt het een week later 25 maart 2015.

* er is maar een beperkt aantal skeelers op voorraad.

