
 

 

STAKINGSDAG 30 JANUARI 

WE GAAN  SCHAATSEN OP DE IJSBAAN VAN KARDINGE 
Op deze dag gaan we schaatsen op de ijsbaan van Kardinge in Groningen. Heb jij al wel eens 

geschaatst? Misschien al wel eens een keertje, maar wie weet ook nog wel nooit, omdat er niet 

zo vaak ijs is. Dat geeft niets, want dan kunnen we dat vast samen leren op de ijsbaan. Wij van 

de BSO hebben er zin in, jij ook?  Geef je dan op voor deze dag! 

 

 

 

 

  

*Belangrijk om te weten* 
Heb je zelf schaatsen, of kun je een paar van iemand lenen; neem ze dan mee (een paar 

schaatsen huren kost namelijk 6 euro extra) Vergeet ook niet je handschoenen mee te nemen. 

De BSO neemt lunchpakketjes mee, dus je hoeft niet voor eten en drinken te zorgen. 

Voor de ouders                                                                                                                                              

In verband met de stakingsdag op 30 januari a.s. biedt ons team van de buitenschoolse opvang 

“Waddenkind” incidentele opvang aan voor alle kinderen van de Lydinge en de Regenboog.  Heeft u 

opvang nodig, of wilt u uw kind gewoon een leuke dag laten beleven, geef ze dan op. Iedereen is van 

harte welkom. 

Onze vaste BSO kinderen zijn welkom vanaf 8.30 uur. U dient de extra opvanguren door te geven bij de 

belastingdienst om de toeslag aan te vragen.  We vragen een extra bijdrage van € 7,50 ,- voor vervoer en 

toegang tot de schaatsbaan.  Deelname doorgeven bij Tanja. 

Kinderen die geen gebruik maken van de BSO  maar wel graag mee willen schaatsen verwachten we om 

09.45 uur. We zijn om 14.30 uur weer terug in Leens..  Voor deze kinderen zijn de kosten € 25,- 

Wie: kinderen van 4 tot 13 jaar                                                                                                                   

Wanneer: donderdag 30 januari van 08.30 uur tot 14.30 uur.                                                                                

Waar: Schoolgebouw Ritzemastraat 2a, Leens.                                                                                                     

Aanmelden en/of info: Tanja Otter  tel: 06-52009002                                                                                          

Geef je kind snel op want vol=vol, er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Het gaat door bij 

tenminste 6 deelnemers. 



 

STAKINGSDAG 31 JANUARI 

 

Op 31 januari zijn we gewoon op de BSO voor onze vaste BSO kinderen mits er tenminste 4 

kinderen aanwezig zijn.  Ook hiervoor moeten u als ouder extra toeslag aanvragen en de extra 

uren doorgeven. 

Met goed weer verzinnen we een leuke buitenactiviteit, anders blijven we op de BSO en zorgen 

we voor een extra leuke dag.  

Ouders wie incidentele opvang voor hun kind nodig hebben kunnen onder schooltijd (08.30 uur 

tot 14.30 uur) opvang aanvragen via de BSO. de kosten voor deze dag zijn 20 euro.  

 

  


