
 

 

Sneeuwklassen 2019 
 

23 - 30 maart 
 

5e en 6e leerjaar 
‘tSJIBke Betekom 

 

1. Wat moet uw kind meenemen op sneeuwklas? 
 

 1 reistas (of koffer) per leerling (max. 20 kg)  

 koffer en handbagage moeten voorzien zijn van een label (deze worden in de klas gemaakt) 

Toiletgerief 

 zeep 

 kam, borstel 

 tandenborstel, pasta, bekertje  

 shampoo 

 huidbeschermende crème tegen zon en koude, lippenbeschermer 

 geneesmiddelen (indien nodig/in overleg met verpleegsters) 

 washandjes, handdoeken 

 zakdoeken, papieren zakdoeken 

 linnenzak voor vuil wasgoed 

 eventueel haardroger (misschien afspreken met iemand) 

Kledij  

 ondergoed voor elke dag 

 een lange broek (= vrijetijdskledij voor ’s avonds) 

 een skibroek met skivest of skipak 

 (een kousenbroek of legging) 

 een dikke pull en twee dunnere of sous-pull / T-shirts (enkele lichte truitjes is warmer dan 
één dikke trui) 

 gewone kousen voor elke dag en lange (ski)kousen (2 of 3 paar waarvan al één paar in de 
handbagage zit) 

 een paar warme, stevige en waterdichte handschoenen om mee te skiën 

 skibril en / of zonnebril 

 een pyjama of nachtkleedje, knuffel 

 huispantoffels 

 eventueel dun sjaaltje om onder skihelm te dragen (hygiëne) 

Schoolgerei (in zak) 

 sneeuwschoolmap  

 kladpapier 

 eventueel vulpen, inktkiller  

 blauwe en groene  balpen 

 potlood, gum, puntenslijper, schaar 

 kleurpotloden, stiften 

 latje 

 briefpapier, envelop, adressen (eventueel al klaarschrijven op etiketten) 

 + zak om dit alles in te steken ! 

 



 

Allerlei 

 leesboek 

 gezelschapsspel (af te spreken : wie neemt wat mee ?) 

 zwemgerei in plastiek zak 

 6 gewone koeken, geen snoep !! 

 zakgeld  voor :  
- postzegels en kaartjes  
- souveniertjes  
- apart: drankje ’s middags (2,5 euro x 5) 

 We raden aan niet te veel zakgeld mee te geven.  
30 tot 35 euro zou zeker voldoende moeten zijn. 
Verdeel deze centen wat over de bagage. 

 eventueel klein rugzakje of heuptasje. 

AANDACHT !! 

 Neem geen kostbare voorwerpen mee !  
GSM, fototoestel, tablets en elektronisch speelgoed niet toegelaten !! 

 Belast de kinderen niet door te veel mee te geven. (We zijn 5 dagen ter plaatse.) 

 Laat de kinderen de koffer mee inpakken. Zo weten ze tenminste welke spullen ze bijhebben. 

 Maak samen een lijstje waarop alles genoteerd staat wat ze bij hebben. Dit is handig als ze 
hun koffer pakken om weer naar huis te gaan. Ze kunnen dan zelf nagaan of ze niets 
achterlaten. 
 

2. Busreis – nachtreis. 

Kledij 

 jogging (gemakkelijke broek) + sous-pull + dikkere pull 

 sneeuwlaarzen of stevige, waterdichte stapschoenen (, huispantoffels) 

 winterjas of anorak, muts, sjaal, wanten 

Handbagage  

 eventueel vochtig washandje 

 eventueel reispilletjes 

 twee lunchpakketten + drank (water !), een koek (maar GEEN snoep!) 

 papieren zakdoekjes 

 1 paar (ski)kousen 

 je portefeuille (!)  (De belangrijke documenten worden door de leerkracht bijgehouden.) 

 klein spelletje, boek, stripverhaal 

 (knuffel, kussentje, dekentje) 

 eventueel je eigen skihelm 

 geld (muntjes) om onderweg naar het toilet te gaan. 

 

 

Sporthotel Klausberg – Steinhaus / www.hotel-klausberg.com/ www.klausberg.it 



 

 

3. Documenten. 

a. Identiteitskaart: 
Iedereen die over de grens gaat, moet een identiteitskaart hebben. 
 

+12: identiteitskaart -12: kids-id. 

  
 

Vraag deze documenten tijdig aan!! 
Kijk de geldigheidsdatum na!! 
 

b. Mutualiteit: 
Wie naar het buitenland gaat en er opgenomen wordt in een ziekenhuis, moet kunnen 
aantonen dat hij in orde is met de ziekteverzekering. Dit kan met de  
Europese ZiekteVerzekeringsKaart. Die kan je aanvragen bij je mutualiteit. 
 

 
 

Kijk de vervaldatum na!! Slechts 1 (2) kalenderjaar geldig. 
 

c. Medische fiche: 
Dit vinden wij wel nodig als wij met uw kind in het buitenland verblijven.  
Huisdokter of ouders vullen in wat zij nodig vinden. 
 

d. Brief ouderlijke toestemming: 
De handtekening op dit document dient gelegaliseerd door de gemeente. 

 

Al deze documenten moeten in orde gebracht worden tegen 20 februari. Wat in orde is, mag je al 
meegeven met uw kind. Heb je in de tussentijd nog wat nodig, laat het dan even op school zien.  
Dan weten wij dat je het hebt. Vlak voor het vertrek breng je dan alles in orde. 
Tijdens de reis worden alle documenten bijgehouden door de leerkrachten. 

Tegen 20 februari zal ook het nog te betalen bedrag in orde gebracht moeten worden.  
Hier krijg je wel nog bericht van. 
 

 

  



4. Belangrijk! 

a. Vertrek: 
We vertrekken op zaterdag 23 maart rond 19 uur aan de school. We komen samen in de 
eetzaal. De koffers worden in de garage gezet. De handbagage houden de leerlingen zelf bij. 
Is er nog iets te melden, neem dan zeker contact op met iemand van ons! 
 

b. Het juiste adres: 
Sporthotel Klausberg 
school Betekom – naam leerling 
Ahrner Strasse 92A 
I-39030 STEINHAUS 
Ahrntal – Südtirol 
Italien 
 

Frankeren: Op de (normale) brief kleef je een postzegel “1” voor 
Europa. Deze kost €1,30. Vraag, indien nog niet aanwezig, om hierbij 
een (gratis) “a prior”-etiket te kleven. Dan gaat het allemaal wat 
vlugger. Toch is de brief dan nog even onderweg. Dus … tijdig opsturen. 
 

Je kan ook altijd post meegeven. Je kan je brieven de laatste dagen voor 
vertrek afgeven op het secretariaat. Als je meerdere brieven meegeeft, 
gelieve ze dan te nummeren. 

 

 

Zorg ervoor dat je kind zeker 1 keer nieuws van thuis ontvangt! Ze kijken hier erg naar uit. 
 

Fax: 0039 0474 65 13 40 
De ouders kunnen ook een fax sturen. Max. 1 keer 1 pagina per kind! 
Er wordt gevraagd om geen mails te sturen naar het hotel. Dit is praktisch niet haalbaar. 
 

c. Blog: 
Elke dag laten wij weten wat er zoal gebeurd is. Je kan dit volgen op onze blog. Deze teksten 
en foto’s vind je terug via de website van de school. 
Op deze manier kunnen jullie ook een stukje meegenieten van ons sneeuwklasavontuur. 
 

d. Terugreis: 
Zaterdag 30 maart is de aankomst hier in Betekom voorzien rond 7 uur. Wanneer we nog 
een uurtje moeten rijden, verwittigen wij de school. Dan komt het juiste aankomstuur op de 
website te staan. Bij eventuele vertraging moet je dan niet al te lang in de kou staan. 
 

e. Tussenkomst ziekenkas: 
Bij je ziekenfonds (werkgever) kan je een deel van het te betalen bedrag terugkrijgen. De 
nodige documenten laat je invullen door de school. 
 

Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
  

Het sneeuwklasteam 
Meester Ward, meester Klaas, juf Regine, juf Mieke, juf Kathleen, Sofie, Walter en verpleegsters Ilse 
en Ellen 

   

Op vriendelijk aandringen van de chauffeurs: Geef je kind geen snoep mee op de bus. Ook sinaasappelen en chocolade zijn 
al te vaak oorzaak van ongestelde magen. Kauwgom is verboden. Het is allesbehalve een smakelijk werkje om de plakkerige 
resten van kauwgom te verwijderen. Trouwens, in de school is dit ook verboden. Dus op sneeuwklas ook!  
 

Dank u. 


