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Aan: de ouders/verzorgers en leerlingen van alle 1e en 2e klassen,

Afsluiting voor de kerstvakantie: Schaatsen in Leidschendam
Geachte mevrouw, mijnheer,
Op vrijdag 21 december a.s. heeft Lyceum Ypenburg voor klas 1 en 2 van 10.00 tot
13.00 uur de schaatsbaan van Ice Paradise, gelegen op de Konstancin-Jezionavijver aan
de rand van winkelcentrum Leidsenhage, afgehuurd. De ijsbaan is overdekt en rondom
voorzien van windgordijnen, dus ook bij regen biedt het ideale schaatsomstandigheden.
Het is de bedoeling dat de leerlingen op eigen gelegenheid naar de schaatsbaan komen.
Dit kan natuurlijk op de fiets of met tramlijn 19 die vanuit Winkelcentrum Ypenburg
zonder overstappen, in een half uur naar het winkelcentrum Leidsenhage, halte Weigelia
rijdt. Natuurlijk is het ook mogelijk om de leerlingen te brengen: er is ruime
parkeergelegenheid en in het naastgelegen restaurant De Volle Maan kunt u een lekker
kopje koffie drinken om daarna uw kind te zien zwieren over het ijs. Voor meer
informatie kunt u kijken op: http://iceparadise.nl
Het schaatsen doen we in 2 groepen, volgens onderstaand schema:

De klassen 1m1, 1hm1, 1h1, 1h2, 2h1, 2h2, 2h3, 2h4, 2m1 en 2m2, schaatsen van
10.00 tot 11.30 uur
De klassen 1a1, 1ah1, 1ah2, 1g1, 2g1, 2a1, 2a2 en 2a3 schaatsen van 11.30 tot
13.00 uur
De leerlingen moeten een kwartier voor aanvang bij de schaatsbaan aanwezig zijn en melden
zich bij hun mentor. De aanwezigheid bij het schaatsen is verplicht. Absenten worden
gecontroleerd.
Leerlingen wordt verzocht om zoveel mogelijk eigen schaatsen mee te nemen, want dat
voorkomt wachten bij het uitgiftepunt van de huurschaatsen. Voor leerlingen die geen
schaatsen hebben zijn er huurschaatsen beschikbaar.
Aan dit schaatsfestijn zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden. Tijdens het
schaatsen is het dragen van handschoenen vanuit veiligheidsoverwegingen
verplicht. Noren zijn niet toegestaan op de ijsbaan.
Zo sluiten we de laatste lesdag van dit jaar sportief af en wensen ieder een fijne
vakantie!
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