
Sneeuwschool 2020      ZINAL 

INLICHTINGEN 

1. Wat reeds in de prijs inbegrepen is:
- de sneeuwschoolmap

- leeruitstappen

- de skilessen, de huur van de ski’s en de skischoenen

- de verzekering tegen ongevallen

- medische zorgen: gelieve de leerkracht in te lichten i.v.m. 
bijzondere problemen

- de skipas

- 1 prior postzegel
- extra voor ‘tussendoortjes’ en ‘drankjes’

2. Nog contant te betalen:

- kaartjes en postzegels worden op voorhand besteld en betaald 
in euro
(0,65 CHF/kaartje)

3. Benodigdheden:

a.) Reiskledij:
o moonboots en/of hoge schoenen

o kousen

o lange, warme broek

o winterpull
o waterdichte winterjas

o handschoenen of wanten

o muts

b.) Handbagage (in reiszak/rugzak) 

o identiteitskaart (afgeven aan klasleerkracht!)

o 2x lunchpakketje

o drinkbus (ruime inhoud ; liefst gevuld met thee, water,

appelsap,… géén melk of gashoudende drank! ;
noodzakelijk voor terugreis)

o vochtig(e) doekje(s)

o pyjama en pantoffels (geen fantasiemodel = gevaarlijk!)

o reisdekentje (alleen voor de treinreis)
o reisgezelschapsspel



o plastiek zak (reisziekte)

o kussensloop

c.) In het valies (voor het verblijf): 

o reserve lange broek

o sweater of hemd

o kousen
o ondergoed

o zak voor vuile kledij

o zakdoeken

o toiletzak met :
▪ kam

▪ zeep

▪ tandpasta + tandenborstel

▪ nagelknipper
▪ shampoo/douchegel

▪ zonnecrème + after-sun

▪ lippenzalf

o skihelm !

o washandjes en handdoeken
o zonnebril en/of skibril

o adressen + briefpapier

o leesboek

o dagboek en schoolbenodigdheden
(lijstje volgt nog)

GELIEVE ALLES VAN NAAM TE VOORZIEN ! 

4. Niet meenemen:

- lakens - GSM

- radio, walkman, … - zaklamp

- computerspelletjes - snoep

- kostbare voorwerpen (uitgezonderd verrekijker of fototoestel)
- zakgeld

    HET IS AANGENAMER ALS IEDEREEN DEZE AFSPRAKEN VOLGT 

5. De reis:

Station Antwerpen-Berchem!

- vertrek:
- terug:

06 januari 2020 
15 januari 2020 (uren volgen) 

Dit is meteen na de Kerstvakantie.  

Maandagvoormiddag worden de kinderen op school verwacht. 
De namiddag is vrij. 



6. Contact met uw kind:

- post:

o vanuit België genormaliseerd: postzegel prior voor 
Zwitserland (€1,55)

o vanuit Zinal genormaliseerd: postzegel prior (1,60 CHF)

o Zinal ligt ver van hier, dus:

▪ verwacht de eerste dagen dan ook geen post
▪ stuur zelf uw post tijdig op

- Telefoneren naar Zinal is NIET toegelaten, maar u kan dagelijks 
de gebeurtenissen volgen via de weblog op sint-stanislas.com .

- Adres: voornaam en naam
St.-Stanislas 6A / B of C 

Intersoc Hotel Les Diablons 

CH 3961 Zinal  

Voor verdere inlichtingen staan we graag tot uw dienst. 

De directeur en de leerkrachten. 




