Van 7 tot 16 januari 2019
op sneeuwklas naar …

Enkele algemene inlichtingen :
 De basisskipas is inbegrepen in de kostprijs. Enkel de gevorderde

skiër betaalt een supplement van € 67. Dit bedrag wordt genoteerd
op de rekening van de maand oktober.

 Briefkaarten met bijhorende postzegels en de postzegels voor de

brief aan de ouders worden gezamenlijk aangekocht. Ook dit geld
wordt verzameld op maandag 10 december 18.

 Het zakgeld dient voor het kopen van souveniertjes ( ... CHF).
 Alle kinderen ontvangen graag wat goed nieuws van thuis. Hoe
meer, hoe liever zelfs en liefst op tijd. Daarom het adres :

1,23
Hotel Intersoc Les Diablons
Naam en voornaam van je kind
GBS De Regenboog Kortenberg
CH

3961 Zinal (VS)

Suisse
Het posttarief voor genormaliseerde briefwisseling met Zwitserland
bedraagt € 1,23 (prioritaire zending). Voor een niet-genormaliseerde
zending betaal je € 3,69 (tot 100g).
Vermeld op de keerzijde ook je eigen naam en adres zodat de
brieven die niet tijdig aankomen, teruggestuurd kunnen worden.

 De kinderen schrijven 1 verplichte brief ; deze post is wel 4 à 5

dagen onderweg. Maar al op dinsdag 8 januari '19 kan u s avonds
informatie vinden op onze website www.de-regenboog.be ; meester
en juffen zullen proberen om dagelijks een verslagje en enkele fotos
door te sturen.

 De kinderen die bij het vertrek naar Zinal geen echte identiteitskaart

hebben, moeten in het bezit zijn van een geldig Kids-ID. Begeef u
dus zo spoedig mogelijk samen met uw kind naar het gemeentehuis van uw woonplaats om dit in orde te brengen ! Vergeet de
pasfoto niet ! Om uw Kids-ID tijdig te ontvangen, moet u de kaart
gemiddeld 15 dagen voor het vertrek bij de gemeente aanvragen.

 De medische fiche en het plaatsbewijs worden volledig ingevuld en
driemaal ondertekend. De leerlingen brengen deze documenten mee
naar school op maandag 3 december 18.

 Gelieve schriftelijk te melden indien je kind een speciaal dieet moet
volgen (vegetarisch, varkensvleesvrij of medisch menu).
briefjes verwachten wij op donderdag 25 oktober 18.

Deze

 Indien je kind medicijnen moet innemen, worden deze door het kind

zelf meegenomen. Een briefje met de nodige uitleg i.v.m. reden van
eventuele toediening, dosering, ... wordt op donderdag 20/12/18
aan de klastitularis afgegeven. Vergeet echter niet dat er tijdens de
treinreis en in het hotel een dokter en een verpleegster aanwezig zijn
die uiteraard allerlei medicatie ter beschikking hebben.

 De sneeuwklassers hebben een Europees ziekteverzekeringskaartje
nodig. Dit gratis kaartje kan je aanvragen bij je ziekteverzekering.
Breng het mee naar school op donderdag 20/12/18.

 Derdejaarsstudenten van de Hogeschool Brugge zullen ons

vergezellen. Zij komen nog langs om met ons kennis te maken. De
monis gaan mee op leerwandeling en verzorgen de avondactiviteiten.

 Eenvoudige fotoapparaten mogen meegenomen worden op eigen

verantwoordelijkheid. De leerkrachten zorgen voor een beeldmontage die op donderdag 31 januari '19 tijdens een Zwitserse
avond getoond wordt.

De bagage :
Vergeet vooral niet dat uw kind ze zelf moet kunnen dragen.

a) De reiskledij :
De gewone dagelijkse winterkledij volstaat, d.w.z. stevige, waterdichte winterschoenen, een winterbroek of de skibroek, pull, anorak,
handschoenen, sjaal en onze sneeuwschoolmuts.
b) Wat steken we in het valies of de rugzak ?

.

- 1 skibroek of 1 skipak (kan ook aangetrokken worden als reiskledij
en spaart zo ruimte in het valies).
- 1 winterbroek.
- 2 lichtere broeken (joggings) om in het hotel te dragen.
- Een paar warme pulls.
- Een zestal T-shirts en ons Zinal-T-shirt.
- Voldoende ondergoed.
- Warme sokken en 3 paar dikke kousen om in de skischoenen te
dragen.
- Een pyjama.

- Toiletgerief : zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, ...
- Voldoende handdoeken en washandjes.
- Zakdoeken.
- Een linnen zak om het gebruikte linnen in op te bergen.
- Enkele veiligheidsspelden.
- Een zonnebril met hoge uv-filter.
- De skibril (aangeboden door de oudervereniging).
- Eventueel een skihelm / een poepsleetje (niet aan maar in het
valies).
- Zonnebrandcrème voor het hooggebergte.
- Een beschermingsstift voor de lippen.
- Klasbenodigdheden : werkmap sneeuwklas, schrijfgerief en
dagboek.
- Vrijetijdsmateriaal : wordt meegedeeld na het bezoek van de
monis.
- Briefpapier en enveloppen waarop de adressen reeds vermeld
staan.

Tijdens de reis bestaat er geen mogelijkheid
om het valies te openen !

c) Onze handbagage bevat zeker :
- een paar papieren servetten
- het ontbijt voor s morgens op de trein (goed-verteerbare dingen)
- drankjes
- de identiteitskaart of de elektronische Kids-ID
- een washandje en een handdoek voor s morgens op de trein
- eventueel speelkaarten, een gezelschapsspel of een leesboek
- lichte sportschoenen
- een paar zakdoeken en enkele plastieken zakjes
d) En dit laten we thuis !
- snoep en kauwgom
- sieraden
- een wekker
- een zaklamp
- elektronische toestellen
- een gsm
e) Zeker niet te vergeten ...
- een uitstekend humeur
- de liefste glimlach
- twee goede oren

PRIKBORD :
 Do 25/10/18 :

- Briefje i.v.m. diëten, beginnende of gevorderde
skiër, skikledij

 Ma 03/12/18 :

- medische fiche en plaatsbewijs

 Ma 10/12/18 :

- bestellijst voor postkaarten en -zegels + geld

 Do 20/12/18 :

- Europees ziekteverzekeringskaartje
- eventueel een medicijnenbriefje

 Ma 07/01/19 :

- Het uur van vertrek is nog niet gekend. Dit delen wij u mee in een later schrijven. (meestal
rond 18u.)

 Wo 16/01/19 :

- De mamas, papas, broers, zusjes, ... verwelkomen hun skikampioenen aan de schoolpoort.
Het juiste aankomstuur (meestal in de voormiddag) wordt later meegedeeld.

 Do 31/01/'19 :

- Zwitserse avond.

