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Nieuwsbrief- kerstspecial nr 6
2014
Op de valreep van 2014 naar 2015 nog een
nieuwsbrief- kerstspecial.
Alle sponsoren, leden, trainers en vrijwilligers
ontzettend bedankt voor jullie inzet voor SCOSS
afgelopen jaar. Wij hopen dat volgend jaar
wederom een mooi jaar mag worden met veel
SCOSS evenementen, goede sportresultaten en
vooral heel veel schaats- en skeelerplezier. Tot
in 2015 op de baan, bij Flevonice of bij een van
onze andere evenementen!
Bestuur SCOSS
Koene Berghuis

Diana van der Linde

Bauke Heida

Schaatsen op de zaterdag
Nog even de komende zaterdagen op een rij:
- 27 december: geen ijs/training.
- 3 januari: lekker schaatsen en trainen ondanks de vakantie!
- 10 januari: op naar Flevonice; zie verderop in de nieuwsbrief
- 17 januari: lekker schaatsen en trainen!
- 24 januari: hou de website/mails goed in de gaten; ons vaste uur komt te vervallen
i.v.m. het NSK; we proberen een alternatief te vinden in hetzelfde weekend.
- vanaf 31 januari gewoon elke zaterdag lekker schaatsen en trainen; ook tijdens de
carnavalsvakantie!	
  	
  

Zaterdag 10 januari
Alternatief programma
Helaas is er deze zaterdag geen training. We hebben besloten om dit keer de
snertmarathon / nieuwjaarsreceptie te
verplaatsen naar……..Flevonice! We
vertrekken vanuit Oss om 9 uur met eigen
vervoer, terugreis rond 15:00-16:00 uur.
Entree van Flevonice is voor eigen
rekening. Voor meer info of aanmelding kun je contact opnemen met Guus Pijnenburg
(pijngeur@telfort.nl).
Marathon
Zin om een keer een marathon te schaatsen? Tussen 17:30-19:00 uur is er een
jeugdmarathon in het Triavium en vanaf 20:00 uur de regio marathon voor volwassenen.
Meer informatie kun je vinden op info marathons.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

23/24/25 januari SCOSS schaatskamp!
Elke jaar gaan we in de wintermaanden met de jeugd op schaatskamp. Een
weekend vol gezelligheid, weerwolven, kampvuur, spannende verhalen,
schaatsen en vooral veel lol. Ook dit jaar zal het schaatskamp weer plaatsvinden
en wel op 23, 24 en 25 januari. Je kunt je nu opgeven via scosskamp@scoss.nl.
Wil je je maatschappelijke stage lopen tijdens dit weekend of wil je als ouder
meehelpen? Geef het dan ook door aan scosskamp@scoss.nl.

Kleurplaat

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

