
    JEUGDSCHAATSEN 
                        www.ijsclubsintpancras.nl 

Hallo kinderen (en natuurlijk ook de ouders) 

 

Kom je ook schaatsen bij IJsclub Sint Pancras? 
De zomervakantie is al weer achter de rug. En, al is het nu nog prima weer, we gaan de herfst en de 

winter weer tegemoet. Na zo’n mooie zomer is er altijd een grote kans dat die gevolgd wordt door  

een strenge winter met behalve sneeuw, ook ijs, net als vorig jaar. En hoe leuk zou het zijn als je 

dan kunt schaatsen! 

IJsclub Sint Pancras organiseert ieder jaar schaatslessen voor kinderen van groep 3 tot en met groep 

8 op IJsbaan De Meent (u kunt alleen kinderen inschrijven die op 1 juli 6 jaar zijn). De lessen worden 

gegeven door ervaren lesgevers die dit geheel vrijwillig doen omdat ze zelf het schaatsen zo leuk 

vinden. Ze willen jullie graag het plezier voor het schaatsen doorgeven. En, als je een goede 

techniek hebt wordt schaatsen zoveel leuker, dus daar wordt ook zeker aan gewerkt. Bij de jongste 

groepen worden veel lessen met spelletjes gedaan en in de volgende groepen, als je al aardig kunt 

schaatsen, doen we, behalve oefeningen, ook wedstrijdjes met elkaar. In de laatste 2 lessen wordt 

het examen afgenomen en aan het eind hebben we een feestelijke diploma-uitreiking. 

We zouden het heel leuk vinden als je ook bij ons komt schaatsen.   

 

De lessen vinden plaats op  kunstijsbaan “De Meent” te Alkmaar, vanaf zaterdag  8 oktober 

2022, voor  IJsclub Sint Pancras is dat van 8.45 uur tot 9.45 uur, gedurende 11 lessen. 

Om uw kind(eren) mee te laten doen met het jeugdschaatsen dient u gelijktijdig lid te worden voor 

het komende seizoen van de IJsclub Sint Pancras. Het gezinslidmaatschap bedraagt  

€ 12,00. Hiermee heeft u bij natuurijs gratis toegang tot de ijsbaan in Sint Pancras. 

AANMELDING; 

Naam;(gezinshoofd)....................................................................................... 
 

Adres;  ....................................................................................... 
 

Postcode; ..................... Woonplaats; ................................. 
 

Telefoon; ....................................................................................... 
 

E-mailadres;    ………………………………………………………….. 

 

Uit hoeveel leden bestaat het gezin ;....................................... 

 

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het jeugdschaatsen; 

Naam;........................................................................... Geboortedatum........................... 

Heeft wel/niet eerder aan het jeugdschaatsen deelgenomen. 

 

De kosten voor het jeugdschaatsen bedragen € 45,00 per kind (lesgeld) + €12,00 (lidmaatschap*). 

Ouders en begeleiders hebben gratis toegang tot de ijsbaan, echter alleen als toeschouwer. 

Op 1 oktober vindt er een informatieuur plaats, u ontvangt hierover nog bericht bij inschrijving. 

De lessen worden afgesloten met een diploma-uitreiking op 17 december. 

 

U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven. Download het inschrijfformulier van onze website en 

stuur deze geheel ingevuld naar elmabobeldijk@quicknet.nl  

 

I.v.m. de indeling van de groepjes graag  vóór 27 september aanmelden. 
 

* Bij inschrijving van meerdere kinderen hoeft u maar 1x 12 euro te betalen voor het lidmaatschap. 

 

mailto:elmabobeldijk@quicknet.nl

