
Wat nemen we mee op sneeuwklassen? 
 
In de reistas of koffer! 
Zorg a.u.b. dat de koffer/reistas normale afmetingen heeft en DRAAGBAAR is voor je kind! 
 

• skijas (ook als je een skipak uit één stuk meeneemt) 

• muts + sjaal  

• stevige handschoenen (verplicht bij de skilessen – uit kunststof) 

• skibroek + 2 andere broeken 

• 3 truien, T-shirts (onder de trui) 

• minimum 4 paar skikousen 

• voldoende gewone kousen 

• 1 paar bergschoenen (met goede ribbels in de zool) 

• pantoffels voor in het hotel (gewone pantoffels of turnpantoffels) 

• zonnebril en/of skibril 

• voldoende ondergoed 

• voldoende zakdoeken (of papieren zakdoekjes) 

• linnenzak of kussensloop voor vuile was 

• jogging voor binnenshuis (of andere gemakkelijke kleding) 

• een kledingstuk voor de casinoavond 

• 1 of 2 pyjama’s 

• handdoeken + washandjes 

• toiletgerief: zeep, kam (borstel), douchemuts, tandenborstel, tandpasta, shampoo (en conditioner 
voor de meisjes), zonnebrandcrème (hoge factor!), after-sun (zeker voor kinderen met een 
gevoelige huid), lippenbalsem, voor alle meisjes:  maandverband 

• grote stevige plastic zak (bv. voor veevoeders): bestemd voor het zakglijden 

• drinkbus 

• schrijfgerei 

• gezelschapsspel, enkele stripverhalen, leesboek 

• sneeuwklasmap: dagboek + notitieboekje 

• zakgeld in een portemonnee 

• eventueel: geneesmiddelen (afgeven op sneeuwklassen aan juf/meester) 

• zwemgerief 

• een knuffel 

• Plaats a.u.b. op elk kledingstuk de naam van jouw kind. Vooral voor handschoenen, muts, sjaal, 
jas, rugzakje, skibril/zonnebril, bergschoenen/sneeuwlaarzen is dit echt noodzakelijk. 

• Op school zijn er ook nog enkele skibroeken/skipakken, die voor de periode van de sneeuwklassen 
kunnen geleend worden. Het enige dat we vragen is dat ze na de sneeuwklassen netjes gewassen 
terugbezorgd worden. 

 

In de handbagage (rugzak) 
 

• lunchpakket in brooddoos voor 's avonds en 's morgens  

• enkele drankjes (geen glazen flesjes of blikjes / geen fruitsap -> reisziekte voorkomen) 

• klein spel 

• vochtige doekjes 

• enkele plastic zakjes 

• (een dekentje) / kussentje 

• indien nodig: reispilletjes -> best innemen bij vertrek en nog eentje voor rit in de bergen  



 
Een KLEINE hoeveelheid snoep is toegestaan, maar NIET tijdens de reis. Hierdoor worden de kinderen 
immers sneller reisziek. 
 
Tijdens het laatste deel van de rit met de bus kan je kind op een kauwgum kauwen. Zo heeft hij/zij minder 
last van druk op de oren. In het hotel mag er echter geen kauwgum gesnoept worden. 
 
NIET meenemen 
kostbaar uurwerk, juwelen (armbandjes, ringen, …), GSM (wordt niet toegestaan door VOK), elektronische 
spelletjes of andere elektronische apparatuur (iPOD, iPAD, tablet, smartphone, etc….) 
 
Er worden door de leerkrachten foto's gemaakt en er wordt ook gefilmd. Jullie kunnen nadien de foto’s en 
de film bestellen. 

 
 
 

Geneesmiddelen 
Geneesmiddelen worden bij aankomst afgegeven. Ook pijnstillers worden NIET door de kinderen zelf 
bijgehouden. Vermeld a.u.b. de naam van je kind en de gebruiksaanwijzing. 
Omwille van de reglementering in verband met medicatie op school is het nodig dat jullie of de huisarts 
hiervoor een formulier invullen. 
 
Wij vragen aan jullie, ouders, om door te geven of je kind een medisch dieet volgt. Geef de nodige 
gegevens aan ons, dan brengen wij het sneeuwklascentrum op de hoogte. Ook kinderen die een 
geloofsdieet volgen, melden dit even aan ons. Zie invulformulier. 

 

Zeker niet vergeten! 

• De identiteitskaart of de KidsID worden vooraf aan de leerkrachten afgegeven en door hen 
bijgehouden. 
 

• Opgelet:  
- Het duurt ongeveer drie weken om een Kids-ID aan te maken. Houd zeker rekening met een 

eventuele vertraging. Ga dus tijdig naar het gemeentehuis (dienst BEVOLKING). 
- Let er goed op dat de identiteitskaart of de KidsID nog geldig is tijdens de periode van de 

sneeuwklassen! 
 

• Je Europese ziekteverzekeringskaart.  
Deze kan je online of rechtstreeks  in het kantoor van de mutualiteiten (ziekenkas) aanvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skipas, kaartjes, zakgeld 
 

• Voor de beginners kost de skipas (7 halve dagen) 72 euro  en voor de gevorderden 139 euro.  
Bij verlies wordt er 5 CHF aangerekend. 

 

• Ook het geld voor kaartjes en postzegels wordt samen met het geld van de skipas gestort op de 
rekening omdat wij in het hotel een aankoop per klasgroep moeten doen en dit al op de eerste dag. 
Een kaartje kost ongeveer 0,80 euro en een postzegel ongeveer 1,85 euro. 
Net zoals het bedrag voor de skipas is ook het bedrag voor kaartjes en postzegels afhankelijk van 
de wisselkoers. Wij vinden het wenselijk het aantal kaartjes te beperken. 
 

• Jullie ontvangen nog een brief van het secretariaat waarop het te betalen bedrag in euro staat. 
Het kan zijn dat jullie nog voldoende saldo hebben om skipas en kaarten te betalen. Dat kunnen 
jullie dan op je brief lezen. Wij vragen om het aangegeven bedrag te storten voor maandag 27 
februari 2023 met vermelding skipas en postzegels.   
 

• Het maximum zakgeld, bestemd voor het kopen van souvenirtjes, is vastgesteld op 30 CHF 
(ongeveer 27,50 euro) en dit nemen de leerlingen zelf mee. Dus niet vergeten op tijd Zwitsers geld 
te halen op de bank. 

 
 

Reisschema 
• Wij vertrekken met de bus maandagavond 13 maart aan parochiezaal ‘De Kentings’ (tegenover de 

kerk). 

• De aankomst in Zinal is voorzien op dinsdag 14 maart in de loop van de voormiddag. 

• Voor de terugreis vertrekken we dinsdagavond 21 maart in Zinal en we zullen woensdag 22 maart 
‘s ochtends aankomen aan onze school. De kinderen zijn de rest van de dag vrij. 

• Op dit ogenblik beschikken wij nog niet over de precieze reisinformatie. Ongeveer een week vóór 
het vertrek beschikken wij over het volledige reisschema en de kamerverdeling. Dan zullen we ook 
de nodige gegevens aan jullie doorgeven. 

 
 
 


