Sint-Janscollege – basisschool Oude Bareel
Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33
9040 Sint-Amandsberg
 (09)229 25 07  (09) 229 28 66  katleen.dejonckheere@sintjv.be  www.sjc-gent.be

Gent, 06.02.2019
Laatste richtlijnen voor de sneeuwschoolreis.
Wijziging:
De reisorganisatie bracht ons op de hoogte dat ons verblijf in Holzgau niet kan doorgaan omwille van
waterschade in het huis door een lek in de hoofdleiding. Daardoor zal onze sneeuwschoolreis doorgaan in huis
‘Groeninghe’ in Stanzach (begin van het Lechtal).
Vertrek:
We verzamelen in de grote zaal van de parochiale kring (ingang langs de schoolpoort aan de kerkzijde) op
donderdag 21 februari 2019 om 06.30 uur (schoolpoort open vanaf 06.20 uur). De valiezen plaats je voor het
binnengaan aan de kant van de Schuurstraat op de speelplaats.
Gelieve GEEN auto's te parkeren aan het hekken in de Schuurstraat (beide zijden niet), deze kant is
voorbehouden voor het laden van de bussen! Het vertrek wordt voorzien om 07.00 uur.
Wij komen aan in Stanzach rond 19.30 uur.
U wordt van onze aankomst nog dezelfde avond verwittigd via een telefoonketting.
Als je aan deze telefoonketting wenst deel te nemen (= zelf een aantal ouders telefoneren), gelieve dit te laten
weten door vandaag nog een berichtje in de agenda van je kind te schrijven.
Ten vroegste na 5 werkdagen mag u een brief van uw sneeuwklasser verwachten. Wil je op de hoogte blijven
van ons verblijf: volg dan onze reis op onze schoolwebsite - afdeling Oude Bareel. Adres:
www.vbsoudebareel.be Wij proberen elke avond actuele informatie door te sturen.
Ons adres: Naam leerling
Groeninghe
Hausnummer 39
A-6642 Stanzach
AUSTRIA
Ook brieven uit België zijn ongeveer 5 werkdagen onderweg.
Je kan je kind ook een mail sturen, zonder bijlage a.u.b. (etienne.naessens2@telenet.be).
Let wel op: het is praktisch gezien niet haalbaar je kind te laten terugmailen.
Handbagage voor op de bus:
Voorzie eten voor een drietal maaltijden (ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal). Stop dit in een
rugzak. In deze handbagage voor op de bus mogen ook een klein gezelschapsspel, een boek of enkele strips
(eventueel computerspel of mp3-speler).
Voorzie ook toiletgeld voor 5 pauzes tijdens de heen- en terugreis. Langs de autoweg in Duitsland wordt 70
eurocent aangerekend per toiletbezoek. Geef je kind best 5 muntstukken van 50 cent en 5 stukken van 20
cent mee (niet meer) zodat alles vlot kan verlopen.
Drankje daguitstap Beierse kastelen en terugreis.
Mogen wij vragen één drankblikje of flesje in de reiskoffer te stoppen voor de uitstap naar de Beierse
kastelen? Blikjes drank zijn ter plaatse ontzettend duur, we besteden het sneeuwklasgeld liever aan de
verschillende uitstappen. Naamteken dit drankje a.u.b., want het wordt tijdens het verblijf door ons in
bewaring gehouden.
Koffer:
Voorzie 1 reistas of 1 koffer van maximum 20 kg (laadruimtes in de bus zijn beperkt!). Overloop met je kind
de lijst waarop vermeld staat wat er in de bagage moet. Naamteken duidelijk je bagage.

Naamtekenen:
Gelieve de kleding van jouw kind te naamtekenen of één of ander herkenningsteken aan te brengen (ook op
de meegegeven medicijnen). Zo kunnen we kledingsstukken gemakkelijk terugbezorgen aan de juiste
eigenaar! Volgende zaken moeten nog extra mee in de reiskoffer:
-één genaamtekende keukenhanddoek
-een genaamtekende drinkbus –of fles
-een stevige boodschappentas (genaamtekend) om de skischoenen te dragen
Gelieve ook de reiskoffer van een label te voorzien.
Lesmateriaal: steek alles in een genaamtekende plastiekzak in je reiskoffer.
-bundel sneeuwschoolboek
-je werkboek wiskunde (pluspunt 6B)
-je pennenzak, kleurpotloden, lijmstift en schaar
-glazen bokaal met schroefdeksel (diameter min. 6,5 cm, hoogte minimum 10 cm)
Verkleedkledij:
Op de laatste avond organiseren we een feestje. Breng ‘galakledij’ mee zodat we ons mooi kunnen maken.
OPGELET:
Geef je kind GEEN zakgeld en snoepgoed mee. Op sneeuwschool zijn we allemaal even rijk en is het
praktisch niet haalbaar de leerlingen aankopen te laten doen. De aankoop van wenskaarten en
postzegels wordt na de reis verrekend via de maandrekening. We zullen de kinderen af en toe zoet
houden met snoepgoed, frisdrank of een koek. Op die manier vermijden we heel wat ongezonde
toestanden en discussies over verdwenen snoepgoed.
Ook het gebruik van een gsm-toestel wordt niet toegestaan! Andere elektronische spelletjes, mp3speler, i-pod, … worden enkel toegestaan tijdens de busrit en door ons in bewaring gehouden tijdens
het verblijf. Fototoestel mag mee (op eigen risico).
Identiteitskaart:
Wordt door ons samen met de ouderlijke toestemming en de medische documenten in bewaring gehouden.
Geef je identiteitskaart of kids-ID-kaart af aan de klasleerkracht, ten laatste op de dag voor het vertrek.
Medicijnen:
Gelieve de medicijnen genaamtekend (in een zakje) af te geven bij het vertrek aan onze verpleger, samen met
bijgevoegd invulbriefje. Zo weten wij welke medicijnen op welk moment en in welke dosering uw kind moet
innemen.
Terug:
We voorzien onze aankomst op school op vrijdagmorgen 1 maart vermoedelijk tussen 6.00 uur– 7.00 uur.
We zullen die ochtend de telefoonketting opnieuw opstarten moest het uur door omstandigheden te
veel vervroegd of verlaat worden.
Telefoon:
Ons telefoonnummer is maar bij uiterste hoogdringendheid te bekomen op het secretariaat van de school
(09/2292507) of op het gsm-nummer 0468/410988 van directeur Katleen.
Postkaarten:
De kinderen kunnen, naast een brief aan de ouders, ook enkele postkaarten sturen naar familie of vrienden.
Gelieve op voorhand het bestelstrookje in te vullen zodat we ter plaatse weten hoeveel kaartjes en postzegels
we moeten aankopen. Geef ook een volledige adressenlijst mee zodat de postkaarten hun bestemming
kunnen bereiken.
Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet ons te contacteren.

Tot bij het vertrek.
De sneeuwklasbegeleiders

P.S.
Bezoek onze schoolwebsite met een overzicht van het sneeuwschoolgebeuren: www.vbsoudebareel.be (of
de website van Jekareizen: www.jeka.be). Op de site www.lechtal.at kan je webcambeelden bekijken (vb.
livestream Holzgau) en de weersverwachtingen voor de komende dagen in het Lechtal.

Bestelling postkaarten en postzegels
……………………………….. uit 6 …. heeft 1 postzegel nodig voor de brief aan de ouders
2 postzegels nodig voor brief aan mama / papa
(schrappen wat niet past)
Ik bestel daarnaast …… postkaarten en postzegels om te verzenden naar familie /vrienden.
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