
 

 

 
 

 
Basisschool Schaatsfestijn 2019 

 
IJsclub Eindhoven organiseert ook dit jaar weer de het 
Basisschool Schaatsfestijn.  

Dit jaar is dat op Vrijdag 22 november 2019, en plaats vinden in het 

overdekte IJssportcentrum Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX 
Eindhoven).  
 
De prestatie is dat kinderen gedurende 20 of 40 minuten (eigen keuze) 
schaatsen. Snelheid speelt hierbij geen rol. Wel moeten de leerlingen in staat 
zijn zich zelfstandig op het ijs te begeven. Per school kunnen 2 begeleiders 
mee het ijs op. Verder helpen voldoende begeleiders van IJsclub Eindhoven de kinderen. Om 
veiligheidsredenen hebben wij ervoor gekozen om alleen kinderen vanaf groep 3 deel te laten 
nemen aan het evenement.  
 
Deelname aan de 20 of 40 minuten prestatierit bedraagt € 2,50 per kind, dat is voor de mooie medaille 
die ieder kind als aandenken aan dit spektakel ontvangt. Ouders betalen voor 24 oktober aan de 
school, de school betaalt het verschuldigde bedrag tijdens het evenement.  
 
De ijsbaan is voor familieleden en vrienden van de deelnemers tijdens het schaatsfestijn gratis 
toegankelijk. Zij mogen echter het ijs niet op. Houd ook rekening met de parkeerdrukte. 
 
Indien kinderen geen eigen schaatsen hebben, kunnen zij deze voor €4 cash huren bij RONO- 
schaatsverhuur in het IJssportcentrum op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
 
I.v.m. het tijdig bestellen van de medailles, kan er tot 24 oktober ingeschreven en betaald worden!  
De school schrijft het totaalaantal schaatsers in een keer in 
Begin november ontvangen alle deelnemende scholen de nadere informatie. Mocht u echter nu al 
vragen hebben, dan kunt u de organisatie bereiken via de onderstaande e-mail of tel nr. 0499-571023/ 
06-13166959. U kunt ook kijken op www.ijce.nl onder activiteiten.     
 
Met sportieve groet, 
Riet Willems hlc.willems@gmail.com en Huub Ulrich h.ulrich@chello.nl namens IJCE 
Fons Verwijlen namens Sportcommissie BS de Korenaar. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Basisschool Schaatsfestijn                                                         
vrijdag 22 november 2019 in het overdekte IJssportcentrum Antoon Coolenlaan 3 Eindhoven. 
 
Aanmeldingsformulier: 
 
Hierbij geef ik________________________________________op uit groep ____________om met de  
 

- *1e rit van 20 min. mee te schaatsen, aanvang rit 18.00 uur. 
 

- *2e rit van 40 min. mee te schaatsen, aanvang rit 19.00 uur. 
 

 
 
 
Handtekening ouder: ________________________________________________________________ 
 
Toegang IJssportcentrum 17.00 en de ijsbaan 17.30 uur 
Deelname € 2,50 per kind. Schaatshuur € 4,00. Gratis toegang voor toeschouwers.  
 
Kinderen moeten zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekje. Handschoenen en muts verplicht.  
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