Sneeuwklassen
22 februari – 2 maart

Beste ouders,

Binnenkort vertrekt uw kind met de klas op sneeuwklassen. Met deze brochure
willen we jullie, aanvullend bij de informatieavond, meer duidelijkheid brengen over
een aantal praktische zaken.
Tijdens deze periode wordt er (on)bewust zeer sterk gewerkt aan sociale
vaardigheden die ook in de eindtermen zijn opgenomen.
Samenleven in een groep veronderstelt een aantal afspraken en vaardigheden.
Het betekent ook dat kinderen enkele van hun huiselijke gewoontes prijsgeven,
dat ze ermee leren omgaan los van de vertrouwde omgeving van het gezin.
Samen eten, samen slapen,… kortom samen leven met de mooie en de minder mooie
kantjes. En dat alles van mekaar leren aanvaarden….
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact te nemen met de leerkracht.
Het wordt vast een boeiende, onvergetelijke tijd!

Het sneeuwklassenteam
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Hierbij volgt een lijst met benodigdheden voor de sneeuwklassen. Een ski-jas en
skibroek is aan te raden, de muts wordt voorzien door de school.
Over de plaats van vertrek en het juiste vertrekuur krijgt u later nog verdere
inlichtingen.

Wat doen we aan bij vertrek?
 Hoge, stevige wandelschoenen (goed geribd en ingespoten met een
waterafstotend middel) of degelijke sneeuwlaarzen
 Lange broek
 Trui
 Jas
 Muts (van de school)
 Wanten (waterafstotend)
 sjaal

Wat nemen we mee?
Eén sporttas of reiskoffer en één rugzak(je) per kind volstaan. Zorg dat aan de
reiskoffer en de handbagage een duidelijk etiket aangebracht is met daarop de
naam van je kind, de naam van de school en het adres. Vergeet ook niet je KIDS-ID
(minstens 1 maand voor vertrek aan te vragen)!
1.

In de rugzak






2.

iets om te eten (geen drank, fruit, koekjes, snoep, blikjes,…)
stripverhaal, kwartetspel, leesboek, eventueel een computerspelletje,...
handschoenen
plastiek zakjes (ziek worden - indien nodig een reispilletje meegeven)
pantoffels

In de reiskoffer (max. 20 kg, alles voorzien van naam)










skibroek en ski-jas
2 lange broeken en training
truien en T-shirts
onderbroeken, hemdjes
lakens/slaapzak + kussensloop + onderlaken
handdoeken en washandjes
pyjama, troeteldier
zakdoeken
voldoende kousen en skikousen (tot aan de knie)
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 toiletgerei:
 kam, shampoo, tandenborstel, tandpasta, zeep,…
 voor meisjes: intieme hygiëne
 linnenzak
 zonnecrème (met hoge beschermingsfactor), lippenbalsem, zonnebril
 sneeuwklassenboek, schrijf- en kleurgerei, schaar
 briefpapier, briefomslagen (adresseren), GEEN postzegels
 gezelschapsspelletjes, muziek voor de playback,…
 een beetje zakgeld, dat wordt in een gesloten enveloppe met de naam van
het kind op aan de leerkracht afgegeven de week van het vertrek (max.
20 euro)
Denk er wel aan dat uw kind zijn/haar koffer zelf naar de kamer zal moeten
dragen!

Kids-ID
Denk eraan om deze KIDS-ID tijdig (minstens 4 weken voor vertrek) aan te vragen
op het gemeentehuis. Tevens moet uw zoon of dochter bij de aanvraag aanwezig
zijn.

Europese ziekteverzekeringskaart
 aan te vragen bij het ziekenfonds (kan via internet)
 blauw kaartje op naam van het kind
 opgelet: is maar 1 jaar geldig

Wat nemen we niet mee?
Drank, fruit, snoep, koeken en slecht humeur laten we thuis. GSM en tablets zijn
zelfs verboden.
Geef geen medicijnen mee, enkel indien echt nodig. U geeft deze dan af aan de
begeleiding samen met de nodige gegevens (naam, dosis,…) op de dag van vertrek.
Een fototoestel is niet nodig. Na de sneeuwklassen wordt U een cd-rom te koop
aangeboden met daarop alle foto’s die door de begeleiders werden gemaakt, ook
een DVD met de film is dan te verkrijgen.

Inlichtingen
We zullen gebruik maken van de mailbox van de school om u in
te lichten over onze aankomst. U kan op 22 februari vanaf 20
uur dit bericht beluisteren.
Het oproepnummer is
code voor onze school

(0902) 150 50
0240
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Een oproep kost +/- € 0,50 per minuut. We proberen de duur te beperken tot 2
minuten. ’s Avonds bij vertrek op 1 maart melden we wanneer we vermoedelijk
zullen aankomen.
Dagelijks zullen de belevenissen ook terug te vinden zijn op de website van de
sneeuwklassen (www.hartelust.be – link sneeuwklassen).

Thuiskomst, vrijdagochtend 2 maart
Anderhalf uur voor we in Tessenderlo zijn, zullen we naar de mailbox bellen.
Normaal komen we tussen 6 en 7 uur ’s morgens aan. We spreken het bericht dus
rond 5 uur in, bel dan a.u.b. naar de groene lijn!

Een briefje van thuis…
Ook uw kind verwacht een briefje van thuis!
Brieven (€ 1,23 per priorzegel) verstuurt u best in het begin van de periode.
Adres:

………………………………………………………….. (naam kind)
A-11699-G-O-Tessenderlo
Groeninghe / Verriest
Hausnr. 39
A-6642 Stanzach
Oostenrijk

Financiële tussenkomst ziekenfonds
Elk ziekenfonds komt tussen in de kosten van sneeuwklassen. Dat is mooi
meegenomen. We raden u dan ook aan daarvan gebruik te maken. Geef het ingevulde
formulier mee naar de school en wij bezorgen het u na de sneeuwklassen
ondertekend weer terug.

Samen maken we er een keitoffe sneeuwklasperiode van!

Het sneeuwklassenteam
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