Westmalle, 30 mei 2017

Beste leerling
Hou je van skiën of snowboarden? Word jij ook warm van wintersport? Dan moet je deze brief zeker
lezen!
Jij kan immers mee op wintersportvakantie met onze school! Volgend schooljaar trekken we tijdens
de krokusvakantie met de liefhebbers van het 2de jaar naar Italië. Een hele week kan jij dan alle pistes
naar hartenlust verkennen, onder begeleiding van Nederlandstalige monitoren.
Wat bieden wij aan?







6 dagen skiën of snowboarden (snowboarden enkel voor gevorderden), 4 uur per dag les;
een verblijf in een driesterrenhotel, volpension;
verblijf in twee- of vierpersoonskamer;
busreis heen en terug, deze bus zorgt ook voor vervoer van en naar de piste;
skipas en skimateriaal;
begeleide avondactiviteiten.

Deze Sint-Jan skireis vertrekt vrijdagavond net voor de krokusvakantie (9 februari 2018). Op
zaterdagochtend 17 februari 2018 keren we – hopelijk moe maar voldaan – terug naar Westmalle.
Uiteraard draag je tijdens deze vakantie de goede naam van de school mee uit.
Wat verwachten wij van jou?




Je neemt actief deel aan de ski- en snowboardlessen.
Je toont je tegenover elkaar, begeleiders en monitoren open, vriendelijk en verdraagzaam.
Je bent bereid om volgende afspraken nauwgezet na te leven:
- nooit alleen op verkenning gaan, niet op de piste en niet in de omgeving van het hotel;
- stipt afgesproken plaatsen en tijdstippen respecteren;
- deelnemen aan de avondactiviteiten;
- op het afgesproken uur ‘bedklaar’ zijn en de stilte en nachtrust van kamergenoten en de
hotelgasten respecteren;
- gsm enkel op vrije momenten of in noodgevallen gebruiken.
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Je begrijpt dat de school de reis organiseert en de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat
betekent dat de eigen huisstijl en de bepalingen van de leefregel ook tijdens de reis geldig
blijven. Wie de regels overtreedt, kan naar huis gestuurd worden en dit op eigen kosten.

Wil je graag meegaan op deze actieve reis? Schrijf je dan zeker in! De kosten voor deze reis worden
geschat op ca. € 750. Het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers, daarom vragen we
nu al in te tekenen voor deze reis. In die prijs zijn de verplaatsing, overnachting, maaltijden, huur
skimateriaal, skipas, skilessen en een annulatieverzekering inbegrepen. Alleen de drank bij het eten
(water is in het hotel gratis) en de versnaperingen tussendoor zijn ter plaatse te betalen.
Wil je graag meegaan? Dan moet je uiterlijk op woensdag 7 juni inschrijven in de onlineruimte. In
september volgt een uitnodiging om het voorschot te betalen en dan is je inschrijving definitief.
Heb je interesse om mee te gaan, maar heb je graag nog wat meer informatie? Spreek dan zeker je LOleerkracht aan. Het is een unieke kans om wintersport te beleven samen met je jaargenoten, in een
prachtige omgeving en met de beste begeleiding! Hopelijk kom jij mee de sneeuwpret opzoeken!
Sportieve groeten
C. De Jongh en K. Mast
leraren LO

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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