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Op sneeuwklassen naar Zinal! 
van 13 tot 22 maart 2023 

laatste inlichtingen 
 
 
U kreeg tijdens de ouderavond van ons al de lijst 'Wat nemen we mee op sneeuwklassen?'  
Daarnaast kan u best nog zorgen voor: 
 

• het aanbrengen van het kenteken aan de koffer/de reistas. Dit krijgen de kinderen nog in de klas. 

• een lijstje waarop alle meegenomen kledingstukken staan. Plak dit (indien mogelijk) aan de 
binnenkant van de koffer. Het helpt bij het pakken van de koffers voor de terugreis. 

• Teken, indien mogelijk, alle kledingstukken. 

• We nemen slechts WEINIG SNOEP mee. We maken hierover afspraken in de klas. In het hotel 
mag er trouwens geen kauwgum gegeten worden. 

 

Handbagage (rugzak) 
De leerlingen nemen, naast een koffer (reistas) met normale afmetingen, ook een rugzak mee voor in de 
bus. In de bus kunnen GEEN koffers opengemaakt worden. 
 
In de handbagage zit zeker: 

• een lunchpakket voor ’s avonds in een brooddoos 

• een ontbijtpakket voor ’s morgens (in dezelfde brooddoos) 

• enkele drankjes (geen blikjes of glazen flesjes) 

• enkele euromunten voor toiletbezoek onderweg 

• een klein gezelschapsspel om in de bus te spelen (vb. kwartet, vier-op-een-rij, kaartspel...) of enkele 
strips 

• twee plastic zakjes (bij reisziekte), enkele papieren zakdoekjes en vochtige doekjes 

• We beperken het snoepen tot een minimum om te voorkomen dat we ziek worden. 
 
Geef, indien nodig, een reispilletje aan uw kind. Voorzie ook een extra reispilletje om in te nemen op het 
moment dat we in Zwitserland de bergen inrijden. 
 
Wie dit wenst, kan een klein deken en een (opblaas)kussentje meenemen om goed te slapen tijdens de 
busreis! 
 
 

Vooraf 
• Het inschrijvingsformulier 161 A en de medische fiche werden reeds 

ingevuld. De identiteitskaarten, KidsID’s of paspoorten en de Europese 
ziekteverzekeringskaart worden ten laatste dinsdag 7 maart afgegeven 
aan de leerkracht. Dit om verlies te voorkomen. 

 

• Een bijkomend medisch attest kan u eventueel (door de behandelende arts 
geschreven) in een gesloten envelop meegeven. Deze envelop wordt dan in 
het sneeuwklascentrum aan de dokter of verpleegkundige overgemaakt. 

 
 

• De formulieren voor het toedienen van medicatie op sneeuwklassen worden aan de leerkrachten 
bezorgd, ten laatste op dinsdag 7 maart. 
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• Kinderen die geneesmiddelen moeten nemen, bezorgen die bij aankomst in Zinal aan de leerkracht. Die 
ziet erop toe dat alles ingenomen wordt zoals het hoort. Noteer a.u.b. duidelijk de naam van uw kind, 
wanneer het medicijn moet genomen worden en de juiste dosis. 

 

• Geef geen pijnstillers mee die kinderen op eigen houtje gaan gebruiken. Het innemen van deze zaken 
verdoezelt soms andere kwalen. 

 
 

Heenreis 
Wij vragen uitdrukkelijk dat iedereen maandag 13 MAART TEN LAATSTE om 19 uur aan De Kentings 
aanwezig is. 
 
Bij aankomst aan de Kentings meld je je aanwezigheid: 

• De leerlingen van 6A (meester Dominiek) melden zich bij juf Karien. 

• De leerlingen van 6B (juf Mieke) melden zich bij juf Bie. 
 

We vertrekken in Neerpelt aan De Kentings. Tijdens de nachtreis zijn er minstens twee haltes voorzien van 
ongeveer 30 minuten. Iedereen is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen.  
 
Om het vertrek aan De Kentings vlot te laten verlopen, vragen wij u om volgende richtlijnen op te volgen: 

• Auto's worden op de parkeerplaats aan De Kentings geparkeerd, aan de zijde van de kerk. Zo blijft de 
ruimte voor De Kentings vrij voor de bus. 

• De leerlingen verzamelen voor het café van De Kentings. Bij barre weersomstandigheden verzamelen 
we binnen.  

• Wij volgen de aanwijzingen van de chauffeurs bij het inladen van de bagage. 

• Wees a.u.b. tijdig aanwezig. 
 
We komen in Zinal aan op dinsdag 14 maart omstreeks 8 uur. Zo snel mogelijk verwittigen wij dan het 
thuisfront via onze Whatsapp-groep. Houd rekening met een eventuele vertraging.  
 

Het gebruik van een eigen GSM door de kinderen wordt door de verantwoordelijken van de VOK (Vlaamse 
Openluchtklassen) niet toegestaan. 
 
 

Zakgeld  
Het maximum zakgeld werd vastgesteld op 30 CHF (zie vorige brief).  
Het bedrag voor prentbriefkaarten en postzegels werd reeds betaald. Met het zakgeld kan uw kind 
souvenirtjes kopen. 
 
 

Het schrijven van brieven 
Uw kind neemt enkele enveloppen mee, waarop in de klas de adressen werden geschreven. Deze 
enveloppen zijn bedoeld voor de kaartjes. Deze worden ook in een envelop gestopt.  
 
Betaal zelf bij het verzenden van uw brief het juiste port (anders moet uw kind bijbetalen):   

• voor brieven:  2,53 euro (prior) (maximum 50 gram - genormaliseerd formaat)  

• Geef deze tarieven ook door aan eventuele andere schrijvers: oma's, opa's, tantes, ... 
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Ons sneeuwklasadres:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trek rond het adres een kader in paarse kleur. Zo weten ze in het hotel heel snel dat de post voor onze 
school is. 
Schrijf (en verstuur) uw brieven/kaartjes best tijdens de eerste dagen van de sneeuwklasperiode. Omdat 
de verzending toch wel enkele dagen duurt, loopt u anders het risico dat uw post te laat arriveert. 
 
Tijdens de sneeuwklasperiode proberen we ook af en toe een verslagje en/of foto of filmpje op onze 
sneeuwklassite te zetten. U vindt de sneeuwklassite via de schoolwebsite www.basisschoolboseind.be en 
dan via de knop “Onze school” -> “Handige links voor ouders”. 
 
 

Terugkeer  
We vertrekken in Zinal op dinsdag 21 maart rond 20 uur. 
U kan ons woensdag 22 maart tussen 7 en 8 uur in Neerpelt aan de school verwachten.  
Als we nog ongeveer half uurtje reis voor de boeg hebben, laten we jullie dat weten via Whatsapp. Zo kan u 
tijdig aan school zijn. 
 
 

Tenslotte 
Zijn er nog problemen of zaken, die de leerkrachten zouden moeten weten voor vertrek, aarzel niet en neem 
contact op.   
 
U kan bellen:  

- naar de school:  011/64 08 08 
- naar meester Dominiek: 011/64 36 60 of 0495/ 37 60 97 
- naar juf Mieke: 0479/47 51 06 

 
Indien u uw kind of iemand van de leerkrachten dringend moet bereiken tijdens de sneeuwklasperiode, 
gelieve dan niet bovenstaande nummers te gebruiken maar neem in dat geval contact op met het 
secretariaat of de directie van de school. 
 
Zo worden het voor iedereen onvergetelijke sneeuwklassen! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
het sneeuwklasteam 

Aan ........................... (naam van uw kind) 

Basisschool Boseind-Pelt 

Klas 6A (= meester Dominiek) of 6B (= juf Mieke) 

Intersoc Hotel Les Diablons 

Rue de Montferrier 15 

CH – 3961 Zinal (VS) 

Suisse  


