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Schoolsport IJssporten 
 

Aanvullende informatie 
 
 

Datum: 21 oktober 2020 | Voor groep 3, 4, 5 en 6 | Locatie: Sportboulevard Dordrecht 
Tijd: van 13:00 tot  16:30 uur |    
 

 
 
De deelnemende kinderen zullen op deze dag kennismaken met de sporten; Kunstrijden, IJshockey 
en Shorttrack. 
 
Schoolsport IJssporten wordt georganiseerd door de IJssportverenigingen Kunstrijvereniging De 
Drechtsteden (DDD), IJssportvereniging Alblasserwaard (IJA) en Dordrecht Lions in samenwerking 
met Sportboulevard Dordrecht en Dordt Sport. Deze dag zal plaatsvinden in de ijshal (grote ijsbaan) 
van Sportboulevard Dordrecht (Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX, te Dordrecht). Heel veel 
kinderen hebben zich ingeschreven; hierdoor zal er in 2 groepen geschaatst worden. 
Eerst groep 3-4,daarna groep 5-6, zie het programma hieronder 
.  
Aanwezig: 
De kinderen van groep 3-4 worden om 13:00 uur verwacht in de entreehal Sportboulevard. 
Aanmelden kan bij de ingang ijshal (als je binnenkomt rechts). Vervolgens gaan de kinderen naar de 
kleedkamers om schaatsen aan te trekken en dan naar het ijs. Om 14.25 uur zullen zij het ijs verlaten 
waarna zij buiten opgehaald kunnen worden.  
De kinderen van Groep 5-6 worden om 14:40 uur verwacht in de entreehal Sportboulevard. 
Aanmelden bij de ingang ijshal (als je binnenkomt rechts). Vervolgens gaan ze naar de kleedkamers 
om schaatsen aan te trekken en dan naar het ijs. Om 16.00 uur zullen zij het ijs verlaten waarna zij 
buiten opgehaald kunnen worden. 
*   Ieder kind zal alle 3 de onderdelen doen. Elke ronde duurt ongeveer 15 minuten.  
** Kijk ook direct welke groep én kleedkamer uw kind zit. 
  
Meenemen: 
-          Sportieve kleding (direct aandoen/ omgekleed aankomen) 
-          Handschoenen (verplicht!) 
-          Schaatsen (indien uw kind dit heeft, anders krijgt u ze ter plekke te leen) 
* Zonder sportieve kleding en handschoenen = niet schaatsen! 
  
 Corona-Maatregelen, belangrijk voor ouders: 
-          Heeft uw kind klachten? Blijf thuis en laat je testen. Is uw kind ook benauwd of heb hij/zij koorts  
        (of de huisgenoten), blijf dan thuis; 
-          Bij aankomst handen desinfecteren; 
-          U moet de kinderen brengen én ophalen in de entreehal bij de Sportboulevard, dus na  
        aanmelden direct het pand verlaten!;  
-          Zorg dat bij het brengen en halen de 1,5m afstand regel wordt gehanteerd; 
-          U mag niet mee de ijshal in! U mag dus niet helpen omkleden en ook niet kijken bij  
         uw kind, ook niet vanaf de tribune; 
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-          Er zijn studenten en medewerkers van Dordt Sport die de kinderen helpen met de schaatsen  
        aan-uit te doen (uiteraard met mondkapje); 
-          De sportkantine van Sportboulevard Dordrecht is gesloten; 
-          Geeft u uw kind eventueel een flesje water mee; 
-          Meedoen op eigen risico! 
-          Per school mag er één begeleider mee naar binnen. 

  
 

 

Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.  

 
Namens de Sportcommissie,  
 
Mirjam de Wit en Annika Witteveen 
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