
Sneeuwklassen 2020 – 2021

vertrek : 29/01/2021    - thuis :    06 / 02 / 2021



Oostenrijk (Lungötz)
Het Lammertalerhof

Ons hotel





Vertrek skipiste op

100 m



De reisroute +/- 920 km



Busvervoer

• De Zigeuner



De begeleiders 

juf Tanja, juf Ria, 

meester Edwin, meester Michiel, 
juf Heidi, meester Jef



De kostprijs :          € 445 

(eigen skimateriaal   € 31 korting)

Skimateriaal = ski’s + skibotten



Tegemoetkoming mutualiteit



Wegens 

covid -19 

dit jaar 

enkel online 

verkoop…  



Bandelglijden of tuben





Vertrekuur 

Het juiste uur van vertrek wordt nog meegedeeld.

Een half uur voor vertrek aanwezig zijn en je aanmelden 

in de mediazaal



Valiezen !

• Eén sporttas (gaat in de koffer van de bus)

• Eén gewone rugzak. Deze gaat mee op de bus.  Hierin 

zit een lunchpakket, drank met schroefdop, pantoffels, 

handschoenen, muts, regenbroek,  computerspelletje, 

…)



Kledij 

• Alle kledingstukken kenmerken aub !

• Sokken, t-shirts, onderbroeken, hemdjes, 

skipakken, jassen, …handschoenen

• Laarzen, …



Laarzen 



Medicatie 

• Reispilletjes

• EHBO – koffer  

• Specifieke medicatie, vooraf melden aan 

de begeleiders



Drank !
Alleen drank met een schroefdop. (water) 

Geen blikjes, geen frisdrank



Snoep

• Geen snoep !!!



Zakgeld ! Maximum € 20



Fototoestel
Eigen verantwoordelijkheid !!

Begeleiders maken foto’s en film.



Computerspelletjes 
Op elk computerspel staat de naam van de desbetreffende leerling, 

alsook op het spelletje zelf.  Eigen verantwoordelijkheid.

Enkel voor in de bus



Brieven !
Schrijf tijdig een brief !   Het duurt enkele dagen vooraleer de brieven op 

de bestemming zijn. (stickertje luchtpost)



GSM

• Geen gsm !!!



Documenten

• De school zorgt voor : 

toelating buitenland.

• Hiervoor hebben we 

wel een kopie nodig 

van de identiteitskaart 

van één van de 

ouders.



• Identiteitskaart 



Indien geen identiteitskaart

• Kids ID (tijdig aanvragen)



• Europese ziekteverzekeringskaart

• Klevertje meegeven CM, Voorzorg 



Website
Dagelijks vind je een verslag en een aantal foto’s van de sneeuwklassen op de 

site van de school. (www.vlspaal.be)



Ski - groepen

• Indeling ski-groepen gebeurt ginder door 

de skimonitoren. (Axion)

• Per dag 2 uur skiles door monitoren van 

Axion-ski.  



Een dagje sneeuwschool

7.00 uur  Opstaan

jongens douchen

8.00 uur ontbijt

8.45 uur kaarten + brieven schrijven

9.30 uur klaarmaken skiën

10.00 uur skiles

12.15 uur middagmaal

13.30 uur wandeling

16.00 uur vieruurtje

17.00 uur gezelschapsspelen

douchen meisjes

18.00 uur avondmaal

19.00 uur avondactiviteit : casino + kienen

20.30 uur naar de kamer

20.45 uur slapen



Thuiskomst



Mogelijkheid tot vragen :

woensdag 23 september

mediazaal bovenbouw

6A en 6B om 19.00 u

6C en 6D om 20.00 u

Eén ouder per leerling

Mondmasker verplicht
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