van woensdag 9 maart
tot woensdag 16 maart 2016

VRIJE KLEUTER- en LAGERE SCHOOL SINT-DIMPNA –
LAAR 3 - 2440 GEEL
TEL. 014/58.91.30 - E-MAIL: vbsd@kogeka.be
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Beste ouders,
Beste zesdeklasser,

Binnenkort vertrekt uw kind met de klas op sneeuwklassen. Deze brochure wil jullie,
aanvullend bij de informatieavond, meer duidelijkheid brengen over een aantal
praktische zaken.
Sneeuwklassen zijn veel meer dan een skivakantie. De sportieve tijd bedraagt amper
¼ van het totale pakket. Daarnaast worden leeruitstappen gemaakt, wordt er
geknutseld, geschreven, gelezen, gedanst, geleerd, samengeleefd,..
Tijdens zo ’n 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
of dat ze ermee leren omgaan los van de vertrouwde omgeving van het gezin.
Samen eten, samen slapen, samen wassen, kortom samen leven met de mooie en de
minder mooie kantjes. En dat alles van mekaar leren aanvaarden….
Mocht u ondanks alles nog vragen hebben,
aarzel dan niet contact te nemen met de leerkracht van uw kind of met directeur
Gie.

Het wordt vast een boeiende, onvergetelijke tijd.
Directeur Gie

juf Ellen, juf Ann en juf Stefanie
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Wat nemen we mee?
Eén reiskoffer en één rugzak(je) per kind moet volstaan. Bedenk dat alle bagage in
de bus moet kunnen en dat je ze zelf moet dragen eens we in Leysin zijn. 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. Dat is gemakkelijker als
alle bagage ergens samen gezet wordt en jij die van jou moet vinden. Als al je spullen
gekentekend zijn, komen ze het vlotst weer terecht.

1.


In de rugzak
Verplichte documenten
je identiteitskaart, kids-ID of kinderpaspoort
voor de toelating van je ouders om mee te gaan en je plaatsbewijs zorgen de
leerkrachten
Voedsel en drank





2 licht verteerbare lunchpakketten ( ’s avonds en ’s morgens)
droge koekjes (geen snoep!)
2 flesjes water met draaidopje
muntjes (vb. Mentos, Tic-tac, King, …) of druivensuiker om de druk
op de oren te verminderen bij het stijgen en dalen van de bus
(geen voorraad voor 10 dagen !!!!).
Daarnaast ook nog


















2.

een nat washandje in een plastic zakje
2 veiligheidsspelden
een zonnebril!
handschoenen en een sjaal
een muts
een lees- of puzzelboek, gezelschapsspelletje (GEEN walkman, mp3 of
computerspelletjes)
reispilletjes. Het is best (indien nodig) er één vooraf in te nemen.
plastic zakjes (bij reisziekte)
busboekje + potlood
een dekentje en kussensloop

Reiskleding

 winterschoenen, dikke kousen
 een gemakkelijke lange broek
 een warme trui (met daaronder een T-shirt)
 een anorak of winterjas
Hou er rekening mee dat we bij aankomst in de vroege morgen in Leysin nog flinke
vriestemperaturen kunnen hebben.
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3.

In de koffer of reistas


Skihelm (niet aanbinden! Wel opvullen)



…… reserve lange broeken



…… reserve handschoenen of wanten



…… truien



…… T-shirts



…… paar (lange) sportkousen en …….. paar gewone kousen



…… skikledij



…… ondertrui met lange mouw



…… ondergoed (voor elke dag)



…… pyjama



…….pantoffels (verplicht) met waterafstotende zool



…… handdoeken (2 grote, 2 kleine)



…… washandjes



…… zakdoeken



toiletgerief:



 kam, shampoo, tandenborstel, tandpasta, zeep, nagelknipper
 voor meisjes: intieme hygiëne
linnenzak (geen plastic!)



zonnecrème (met hoge beschermingsfactor) en “aftersun”



reserve zonnebril (eventueel een brillenkoordje) of een skibril en een
zonnepet



zakgeld: max. CHF 30: eerlijk en voor ieder gelijk!



een grote, stevige plastic zak (om te glijden) / een schepje



een leesboek



één pennenzak met basismateriaal:
balpen, liniaaltje, potloodslijper, potlood en gom, schrijfstift
stiften, kleurpotloden
vooraf geschreven briefomslagen en/of etiketten of een adressenlijst met
postnummers
3 flesjes frisdrank (geen light-producten o.w.v. suikers!)
een ringmap met het sneeuwklasboek, werkbladen en voldoende bladen
briefpapier
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liedjesteksten
één attribuut om je “chique” te kleden voor een casino-avond

GELIEVE ALLES TE NAAMTEKENEN! (ook je zonnecrème)

Wat nemen we niet mee?
Waardevolle voorwerpen zoals fototoestellen, horloges,
walkman/MP3 en computerspelletjes,… geef je niet mee
op sneeuwklas. De kans op verlies of beschadiging is te
groot.
Eventueel kunnen wegwerptoestellen voor foto’s wel meegenomen
worden.
Noteer op zo’n toestel de naam van je kind.
Na de sneeuwklassen wordt U een cd-rom te koop aangeboden met daarop
TI
alle foto’s die door de leerkrachten werden gemaakt. Dat zijn er veel meer
P
dan u op de website te zien krijgt (richtprijs: € 7,50 ). Van deze foto’s kunt u dan
zelf afdrukken laten maken zoveel u maar wilt of ze op een
computer bekijken.
Een GSM meegeven is verboden! (Om “flauwe” grappen te
vermijden)
Geef ook geen voorraad koekjes mee en zeker geen snoep!

Het vertrek op woensdag 9 maart
We komen samen op de speelplaats van de school, ten laatste om 19.15 uur.
We volgen de instructies van de chauffeurs bij het laden van de bagage
Na een belsein neem je afscheid en verzamelen we per klas om in te stappen
De bus vertrekt om 19.45 uur.
Wie door ziekte alsnog medicatie moet nemen, meldt dit bij het vertrek schriftelijk
aan de leerkracht.

De reisweg
We vertrekken aan de school richting Aarlen en Luxemburg. Daarna rijden we
Frankrijk in. Via Metz, Strasbourg, Colmar en Mulhouse rijden we naar Basel.
Daar gaan we Zwitserland in. Via Bern, Fribourg, Montreux en Aigle komen we
uiteindelijk in Leysin terecht.
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De dagorde met voormiddagski
07.00 uur
Tussen 8.00 en 9.00 uur
08.30 uur
09.30 uur
12.00 uur
Tussen 12.00 en 13.30 uur
14.00 uur
16.00 uur
Tussen 18.00 en 19.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.00 uur

(richturen)

Goedemorgen: Opstaan!
kameropschik
ontbijt
klaarmaken en vertrek ski
begin skiles
einde skiles: douchen en rust
middagmaal
voorbereiding en leerwandeling
vieruurtje in hotel of onderweg
verwerking wandeling
avondmaal
muzische vorming
avondtoilet, bezinning
slaapwel

De dagorde met namiddagski

(richturen)

07.30 uur Goedemorgen: Opstaan!
kameropschik
Tussen 8.00 en 9.00 uur ontbijt
09.00 uur voorbereiding en leerwandeling
verwerking wandeling
Tussen 12.00 en 13.30 uur middagmaal + klaarmaken en vertrek ski
13.30 uur begin skiles
16.00 uur einde skiles: douchen en rust
vieruurtje in hotel
Tussen 18.00 en 19.30 uur avondmaal
19.30 uur muzische vorming
20.30 uur avondtoilet, bezinning
21.00 uur slaapwel

De avondactiviteiten
Dagelijks zorgen we voor een aangepaste avondactiviteit. Dit kan variëren van
knutselen, toneel spelen, zingen tot kringspelletjes of ….. Ook stellen wij elke avond
een dagthema voor en worden de jarigen van de dag gevierd.
De kinderen krijgen ook tijd om hun dagboek aan te vullen, websiteberichtjes te
schrijven en het gastenboek te lezen.
Elke avond komen we per klas samen om de dag te evalueren en te bespreken. De
klasgenootjes mogen elkaar dan belonen met een specifieke medaille.
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De maaltijden
De maaltijden worden gebruikt in het zelfbedieningsrestaurant van het hotel.
’s Morgens is er een ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds is er een warme maaltijd
voorzien in buffetvorm. De kinderen kunnen steeds kiezen uit verschillende
gerechten. De kok zorgt voor kindvriendelijke maaltijden. Het
restaurantpersoneel staat in voor het onderhoud en de hygiëne van
het restaurant maar uiteraard ruimt elke morser zelf op.
In het hotel bestaat de mogelijkheid om vegetarisch te eten.
Ook voor kinderen die om gezondheidsredenen een dieet volgen, of
uit geloofsovertuiging geen varkensvlees eten, zorgt de kok voor een
aangepast menu.
Bespreek dit tijdig met de leerkracht of directie! Vul ook het
vragenblad in bij vraag 3.

De medische zorgen
In het hotel krijgen de kinderen gratis medische zorgen en medicijnen.
De medische begeleiding bestaat uit een dokter en verpleegkundige in het hotel.
Wanneer u uw kind geneesmiddelen meegeeft, gelieve dan op de verpakking de naam
van het kind, de indicatie (waarvoor het dient), de dosis en de frequentie duidelijk te
vermelden. Het gaat hier om geneesmiddelen die reeds vermeld staan op de
medische fiche of die recent voorgeschreven werden door een geneesheer.
Gelieve ook op een apart briefje te noteren welke geneesmiddelen uw
kind op welk tijdstip moet gebruiken en dit voor het vertrek aan de
leerkracht te overhandigen. Andere geneesmiddelen “uit voorzorg”
horen niet thuis in de bagage van uw kind. We denken hierbij in de
eerste plaats aan de gezondheid van uw kind maar ook aan die van
zijn/haar klasgenootjes. Kinderen die wegens ziekte of lichte
kwetsuren niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten worden
door een leerkracht of monitor opgevangen om allerlei spelletjes te
spelen en knutselwerkjes te maken.
Wat als er toch iets ernstig gebeurt?
Dan wordt directeur Rina verwittigd. Zij brengt de ouders op de hoogte. Met haar
worden dan alle verdere concrete afspraken gemaakt.

Ski
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De kinderen mogen dagelijks skiën in de voor- of namiddag. Hierbij
wordt 2,5 uur ski gewaarborgd. De kinderen krijgen les van
Zwitserse skimonitoren.
Uit praktische overwegingen wordt het niet toegestaan om
eigen skimateriaal mee te nemen, met uitzondering van de
eigen skihelm.
De kinderen beschikken ginds over prima materiaal.
De ouderraad geeft ieder kind een skihelm in bruikleen.
Koop vooral geen specifieke skiuitrusting. Goede, warme kledij is
zeker voldoende. Een waterdichte broek is echter wel een aanrader.
Informeer eventueel bij familie, vrienden of buren, misschien
hebben zij nog kleding waarmee ze jullie kunnen verder helpen.
Ook in de school is er (beperkt) skikledij aanwezig.
Het correct inschatten van de skivaardigheden van de kinderen is
belangrijk voor de vorming van de groepen. Daarnaast heeft dit ook
financiële gevolgen. De juiste prijs van de skipas bedraagt voor
beginners 56,80 CHF. Voor gevorderden bedraagt de prijs van de skipas 100 CHF.
Omdat dit een vrije keuze is, betalen de gevorderden 43,20 CHF (± € 39) extra. Wie
‘denkt’ gevorderd te zijn, maar toch niet meekan in de groep, zal worden teruggezet.
De duurdere skipas kan echter niet gerecupereerd worden.
Wie anderzijds zichzelf heeft onderschat, kan met de goedkopere pas niet overal
met de gevorderden naartoe. We willen hierover graag uw mening kennen. Geef uw
antwoord bij vraag 1 op het vragenblad.

Wandelingen
Er worden dagelijks leerwandelingen en uitstappen gemaakt met diverse
pedagogische inhouden (fauna en flora, streekexploratie, bouwkunst,…)
Hiervoor voorzie je best waterdichte en stevige wandelschoenen. Ook een warme jas
is hier noodzakelijk. Na deze activiteit gebeurt er steeds een verwerking in het
klaslokaal.

Post van uw kind en zakgeld
De postkaartjes die uw kind van ginder wil versturen, worden
gezamenlijk aangekocht.
Om zicht te krijgen over hoeveel zegels en postkaarten het
gaat, vragen we u dit op het vragenblad in te vullen bij vraag 2. Uiteraard kunnen
de kinderen ter plaatse nog een kaartje of zegel bijkopen. De vooraf gevraagde
kaarten en zegels worden via de schoolrekening verrekend, samen met de skipas voor
gevorderden. Door op deze manier te werken, worden die kaartjes en zegels uit het
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zakgeldbudget gehaald. We doen daarom nogmaals een oproep om u zeker aan de
30 CHF zakgeld te houden.

VEILIGHEID
Het is goed dat de kinderen op de hoogte zijn van enkele concrete afspraken.
De eerste dag wordt ook voldoende tijd gemaakt om deze afspraken te
concretiseren.
In het hotel
De “vluchtroutes” en “verzamelplaatsen” worden met de kinderen bezocht.
Nooduitgangen moeten steeds worden vrijgehouden.
Bij het skiën
Kinderen gaan nooit alleen skiën.
Op de skipiste telt de voorrang van rechts. Wie van ‘boven’ komt, moet steeds
‘lagere’ skiërs kunnen ontwijken.
Iedereen draagt bij het skiën steeds handschoenen en de skihelm.
Let op bij het verplaatsen voor de ‘puntige’ uiteinden van ski’s en skistokken.

Volg hun belevenissen op het internet
Dagelijks zullen de leerkrachten vanuit Zwitserland de belevenissen doormailen naar
de speciale websitepagina’s van de sneeuwklassen. Die vindt u op www.vbsd.be
Ouders die de mogelijkheden van het internet thuis niet
hebben, kunnen tijdens de schooluren in de school terecht.
Daar staan enkele computers ter beschikking. Zij krijgen dan
ook, indien gewenst, deskundige hulp. U kunt een berichtje
achterlaten in het gastenboek op de website (maar hou het
kort: In Leysin is maar 1 laptop voor alle kinderen). Hou er
ook rekening mee dat dit websitegebeuren een leuke maar
extra service is, die van de leerkrachten heel wat tijd vergt.
Tijd die ze hierin stoppen, kunnen ze niet met de kinderen
delen.
Bovendien is wat weergegeven wordt op de website maar een fractie van de realiteit.
(Het is niet omdat u uw kind 2 dagen niet op de foto’s herkende, dat u hem/haar als
‘vermist’ moet aanmelden)
Wens je meer informatie over Leysin, het skigebeuren, de temperatuur… Dan kun je
een bezoekje brengen aan volgende website:
www.leysin.ch
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Een briefje van thuis doet deugd
Ook je zoon of dochter verwacht er eentje…
Het goede adres:
Naam van het kind
Geel Sint-Dimpna
Periode 09/03 – 16/03
Intersoc Hotel Fabiola
Avenue de la reine Fabiola 23
CH-1854 LEYSIN (Vaud)
TIP: NOTEER OP DE ACHTERZIJDE VAN DE BRIEF HET THUISADRES VAN HET
KIND. Brieven die te laat in Zwitserland toekomen, worden naar de “afzender”
teruggestuurd. Wanneer je dus als afzender het thuisadres van het kind noteert,
komt de brief alsnog aan (maar dan wel in België )
Het tarief vanuit België:
1,23 EURO voor een prioritaire zending van minder dan 50 gram.
Om de werking van het hotel niet te belasten, kunnen er geen berichten per fax naar
het sneeuwklashotel worden verstuurd. Er kan ook niet met kinderen worden
getelefoneerd.
Wie ons om één of andere reden toch moet bereiken, neemt contact op met
directeur Rina. Vanuit de school zorgt zij dan voor verdere contacten.
Bezoekers worden niet toegestaan.

De thuiskomst op woensdag 16 maart: TELEFOONKETTING
De thuiskomst is voorzien omstreeks 08.00 uur aan de school.
Onderweg melden we al via de website onze verwachte thuiskomst.
Omdat het verkeer en/of het weer wel eens een spelbreker kan zijn, regelen we ook
een telefoonketting. Van dit telefoonsysteem maken we enkel gebruik wanneer
onze aankomst heel wat later of vroeger zal zijn dan voorzien.
Geef bij vraag 4 één telefoonnummer op dat voor de telefoonketting mag
gebruikt worden.
ZORG DAT DIT TOESTEL OP 16 MAART NAAST JE BED LIGT 
HEBT U ’S MORGENS GEEN TELEFOON GEHAD, … DAN ZIJN WE ROND HET
AFGESPROKEN UUR IN GEEL!!!
De kinderen mogen na aankomst direct naar huis gaan.
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Financiële tussenkomst
Elk ziekenfonds komt tussen in de kosten van sneeuwklassen (variërend van € 25 tot
€ 50). Dat is mooi meegenomen. We raden u dan ook aan daarvan gebruik te maken.
Mogen we u vragen om:
- zelf dit document op te vragen bij uw ziekenfonds (ze verschillen per
ziekenfonds)
- zelf al zoveel mogelijk gegevens in te vullen
- het ingevulde formulier zo snel mogelijk na de sneeuwklassen met uw kind mee
naar school te geven.
Wij bezorgen het u dan ondertekend weer terug. Daarna kunt u het geld innen.

Wat houdt niet-deelnemen in?
Kinderen die niet deelnemen aan de sneeuwklassen worden opgevangen in andere
klassen van onze school.
Zij moeten in ieder geval aan de leerplicht voldoen en moeten dus in de school
aanwezig zijn. De klastitularis zorgt voor een aangepaste werkbundel die gedurende
deze periode dient afgewerkt te worden. De kinderen nemen deel aan de activiteiten
van de klas waarin ze worden opgevangen. (sport, culturele activiteit,…) Zij krijgen
ook de kans om onze website regelmatig te bezoeken en zo de belevenissen van hun
klasgenoten te volgen.

Tot slot
De kinderen worden vergezeld door de eigen leerkrachten en 3 monitoren.
In het hotel is een pedagogisch team aanwezig dat de verantwoordelijkheid heeft
over de organisatie voor de scholen die op dat ogenblik aanwezig zijn. Directeur
Gie zal deel uitmaken van dat team.
Mochten er ondanks alles toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact met de
leerkrachten of directeur Gie. We zullen alles in het werk stellen om er voor uw kind
een onvergetelijke tijd van te maken.
Maar ook de ouders moeten zich zorgeloos kunnen voelen bij deze grote
onderneming.

Samen maken we er een keitoffe sneeuwklasperiode van!
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