
brieven schrijven 

Hotel Les Diablons 

t.a.v. Stijn Guldemont GBS SSW 

rue Montferrier 15 

CH 3961 Zinal Valais 

 
Afzender op achterzijde!!! 

 

alle info over 

sneeuwklassen 

 

 

  

 

 

  

de skipas 

 beginners: € 73 

 gevorderden: € 142 
 
overschrijven naar rekening “De 
Bergvrienden” 
BE 32 0017 6713 6502  
(Vergeet de naam van jullie 
zoon/dochter niet in te vullen bij 
mededeling) 
 
vóór woensdag 18 december ‘19 

het vertrek 

 woensdag 15 januari  

 18u30 verzamelen  

 ouders zetten de kinderen af op het 
stationsplein van Leuven: 
adres: Martelarenplein Leuven 

 kids ID + Europese Verzekeringskaart 
→ ’s morgens afgeven op school 

de aankomst 

 donderdag 23 januari  

 10u53 komt de trein aan 

 ouders komen de kinderen halen 
aan het station van Leuven 

 de rest van de dag hoeven de 
leerlingen niet naar school te 
komen  



 

wat nemen we mee en doen we aan? 
meenemen in een rugzakje 

 pantoffels (met harde zool) 

 lunchpakket (eten + drank) 

 drinkbus met water! 

 gezelschapspelletje 

 stripverhaal of leesboek 

 papieren zakdoekjes 

 plastieken zakje (reisziekte) 

meenemen in 1 valies (niet te zwaar) 

kledij: 

 jogging (hotel) 

 gewone kousen (hotel) 

 t-shirten 

 pulls met rolkraag 

 warme pull 

 skikousen (voldoende!) 

 ondergoed (ook voldoende!) 

 zakdoeken 

 pyjama 

 feestkledij 

 

toiletgerief: 

 handdoeken 

 washandjes 

 kam  

 zeep/douchegel/shampoo 

 tandpasta en tandenborstel 

 meisjes: intieme hygiëne 

allerlei: 

 linnenzak 

 zonnecrème 

 lippenbalsem 

 skibril / zonnebril 

 leesboek 

 vooraf geschreven 

omslagen en/of etiketten 

 (knuffeltje) 

 pennenzak 

 ringmap sneeuwklassen 

 geld mag maar max. €20 

 zwemgerief  

 

 
dit nemen we NIET mee 

GSM, tablet, iPhone, mp3-speler, snoep, … 

aandoen bij vertrek 

 pyjama of joggingpak (in de trein) 

 warme trui 

 skipak OF skibroek en skivest  

 dikke kousen 

 sneeuwlaarzen 

 handschoenen 

 sjaal  

 zelfgebreide muts 

 

 

 


