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Betreft : Schoolschaatsen op de Markt 2019 
Datum : Hengelo, maandag 21 oktober 2019 

 

Geachte sportcoördinator, Schooldocent, 
 

De winter is in aantocht. In het kader van de Bruisende Binnenstad organiseert Stichting Centrum Management 
Hengelo in samenwerking met Hengelo Promotie, de Gemeente Hengelo en met ondersteuning van Hengelo 
Sport een ijsbaan op de markt onder de naam “Winters Hengelo”. Op de markt in Hengelo komt een overdekte 
schaatsbaan van ongeveer 375m². Alle Hengelose basisscholen krijgen de gelegenheid om een keertje een 
uurtje te schaatsen met de hele klas.  
Er is ruimte in blokken van maandag 9 tot en met vrijdag 20 december 2019   
 

Kosten  
Deelname aan het schoolschaatsen kost € 2,00 per kind. Indien kinderen zelf geen schaatsen hebben, worden 
deze gratis ter beschikking gesteld. Schoolbegeleiders hebben gratis toegang. 
 
Planning 
 

  BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 

Dag Datum 08:45 – 09:45 10:00 – 11:00 11:15 – 12:15 13:00 – 14:00 

Maandag  09-12-2019 plek 1 plek 2 plek 3 plek 4 

Dinsdag  10-12-2019 plek 5 plek 6 plek 7 plek 8 

Woensdag  11-12-2019 plek 9 plek 10 plek 11 plek 12 

Donderdag 12-12-2019 plek 13 plek 14 plek 15 plek 16 

Vrijdag 13-12-2019 plek 17 plek 18 plek 19 plek 20 

Maandag 16-12-2019 plek 21 plek 22 plek 23 plek 24 

Dinsdag 17-12-2019 plek 25 plek 26 plek 27 plek 28 

Woensdag  18-12-2019 plek 29 plek 30 plek 31 plek 32 

Donderdag 19-12-2019 plek 33 plek 34 plek 35 plek 36 

Vrijdag 20-12-2019 plek 37 plek 38 plek 39 plek 40 

 
Begeleiding. 
Er zullen begeleiders van Hengelo Promotion of SCH aanwezig zijn. Ook de schooldocent moet het gehele BLOK 
bij de kinderen blijven. Bij de ijsbaan is een EHBO post aanwezig.  
Maximaal mag er 1 groep (+/- 30 kinderen) per BLOK ingeschreven worden. Bij de ijsbaan zijn toiletten en is er 
het Schaatscafé. Het is mogelijk separate afspraken te maken met het Schaatscafé. 
 
Aanmelden (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) 
Aanmelden voor deze leuke SPECIAL kan per e-mail naar info@hengelosport.nl.  Aanmelden graag voor 
maandag 2 december 2019. Het rooster met de nog open plekken is te vinden op www.hengelosport.nl en ga 
dan in de activiteitenkalender naar Schaatsen op de Markt 2019 of scan de QR code boven aan de pagina. 
 
Bij het aanmelden graag 3 opties doorgeven zodat wij een optimale planning kunnen maken.  
U ontvangt dan binnen twee dagen een bevestiging van de inschrijving.  

 

Het dragen van een muts en handschoenen is verplicht i.v.m. de veiligheid 
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