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GBS De Hazensprong Haasrode   Sneeuwschoolcomité vzw 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders, 

Beste zesdeklasser, 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort vertrekt uw kind met de klas op sneeuwklassen. Deze brochure wil jullie,  
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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,… 

 

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,  

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 elkaar leren aanvaarden…. 
 

 

Mocht u ondanks alles nog vragen hebben,  

aarzel dan niet contact te nemen met één van de begeleiders of met juf Cindy. 

 

 

 

Het wordt vast en zeker een boeiende, onvergetelijke tijd. 

 

 

 

 

Juf Cindy, juf Karlien, meester Marc, meester Bart, meester Gunter, meester Dirk, chef-Paul, 

Kristin, Kris, Roeckie, Celeste, Ludo en Jos.     
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Praktische weetjes 

Wat nemen we mee? 

Eén bagagestuk met maximum afmetingen van 150 cm en max 20 kg ( = breedte + hoogte + 

diepte) en één rugzak(je) per kind moet volstaan. Bedenk dat je je bagage zelf moet dragen. 

De slaapzak mag in een aparte zak (geen vuilniszak) meegenomen worden. Niet vastmaken aan 

de koffer, dit bemoeilijkt het stapelen en de kofferruimte.   

Zorg dat aan de reiskoffer en de handbagage het kaartje aangebracht is met daarop je naam, 

de naam van de school en het adres. Iedereen krijgt die twee kaartjes in de klas.  

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 

• Voedsel en drank 

• 1 licht verteerbare maaltijd.  We voorzien dus zelf ons eigen 

lunchpakket voor onderweg. (brooddoos verplicht) 

• droge koekjes (geen snoep!) 

• maximum 2 flesjes water (of andere niet-koolzuurhoudende 

drank) met draaidopje. (drinkbus verplicht) 

 

• Varia 

• handschoenen 

• een leesboek en/of gezelschapsspelletje  

• plastic zakjes  

• 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 !!!!) 

• een reiskussentje en dekentje 

• GEEN I-pod, smartphone of computerspelletjes 
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2. Reiskleding 

• waterdichte winterschoenen (liever geen moonboots) 

• dikke kousen 

• je buff 

• een warme trui (met daaronder een T-shirt) 

• je winterjas  

 

 

3. In de koffer of reistas 

• …… lange broeken 

• …… reserve handschoenen of wanten 

• …… (fleece-)truien 

• …… T-shirts 

• …… paar lange sportkousen 

• …… paar kousen 

• …… skipak of skibroek 

• …… ondertrui met lange mouw 

• …… ondergoed 

• …… pyjama 

• …….pantoffels met waterdichte zool (verplicht!) 

• …… handdoeken 

• …… washandjes 

• …… zakdoeken 

• toiletgerei: 

• kam, shampoo, tandenborstel, tandpasta, zeep, nagelknipper, badpak 

• voor meisjes: intieme hygiëne 

• katoenen linnenzak (geen plastiek!) voor vuile was 

• zonnecrème (met beschermingsfactor 50), lippenzalf en aftersun 

• zonnebril (eventueel een brillenkoordje) en/of een skibril 

• zakgeld (max. 40 euro) 

• je glijlepel of dikke plastieken zak 

• je skihelm 
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• een leesboek 

• schrijfgerief (geen vulpen) 

• vooraf geschreven briefomslagen en/of etiketten of een adressenlijst 

• sneeuwklasdagboek 

• witte t-shirt (reeds gewassen) 

• stuk karton (grootte = A4-blad)  

• klein gezelschapsspel 

• Onesie (optioneel) 

• zwemgerief 

• brooddoos en drinkbus 

• galakledij 

• mondmaskers (genoeg voor 10 dagen) 

• zaklamp 

• matrasovertrek – kussensloop – slaapzak 

• rugzakje (voor lunchpakket tijdens skiën) 

• een schoendoos 

 

Wat nemen we niet mee? 

Waardevolle voorwerpen zoals fototoestellen, horloges,… neem je liefst niet mee op 

sneeuwklas. De kans op verlies of beschadiging is te groot. 

Je kind draagt er zelf de verantwoordelijkheid voor. 

Eventueel kunnen wegwerptoestellen voor foto’s wel meegenomen worden.  

Noteer op zo’n toestel de naam van je kind. 

Na de sneeuwklassen wordt U de DVD te koop aangeboden met daarop alle foto’s en film 

die door de begeleiders werden gemaakt. Dat zijn er veel meer dan u op de website te zien 

krijgt. Van deze foto’s kunt u dan zelf afdrukken laten maken zoveel u maar wilt of ze op uw PC 

of TV bekijken.   

Een GSM, I-pod en computerspelletjes zijn overbodige luxe tijdens de 

sneeuwklasperiode en worden dus niet meegenomen. Geef ook geen voorraad 

koekjes mee en zeker geen snoep! 

TI
P 
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Maandag 7 maart afgeven aan de meester of juf: 

• je identiteitskaart, reispas of kids-ID. 

• GEEN SIS-kaart  !!!!! 

• Als je regelmatig medicatie moet nemen, geef je die op deze dag af.  Vergeet zeker     

je naam, de dosis en frequentie niet te vermelden op het doosje.  Ook de reispilletjes 

voor de terugreis worden op dit moment afgegeven.  De reispilletjes voor de heenreis 

dienen thuis te worden ingenomen. 

 

Het vertrek op woensdag 9 maart 

We komen samen in de school.  Het juiste vertrekuur wordt later medegedeeld.  Je gaat je 

aanmelden bij juf Karlien.  Indien er op het laatste moment nog medicatie dient afgegeven te 

worden,  

dan doe je dit op dit moment. Ook hier noteer je alles duidelijk zodat we ons niet kunnen 

vergissen.   

Voor we naar de klas gaan nemen we afscheid.  We laten onze beste kant dan fotograferen 

voor de obligate groepsfoto en dan kunnen we vertrekken.   

 

De thuiskomst op vrijdag 18 maart 

In de voormiddag komen we aan in Haasrode.  (aankomstuur wordt later medegedeeld) 

Als je dan vertrekt, vergeet dan wel niet de meester of juf op de hoogte te brengen van het 

feit dat je naar huis bent.  Vergeet zeker ook de monitoren en de begeleiders niet te 

bedanken voor hun inzet.   

 

Vrijdag 29 april 

Noteer deze datum alvast in je agenda.  Die dag gaat de film ‘Bach 2022’ in première!  Plaats 

van gebeuren is de refter van de school. 
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Volg onze belevenissen op het internet 

Dagelijks wordt er vanuit Oostenrijk een bericht op onze website geplaatst.   

 http://www.sneeuwklassen-haasrode.be/ 

Door onze drukke agenda weten we nu al dat dit soms héél laat op de avond zal zijn. 

 

Een briefje van thuis doet deugd 

Ook je zoon of dochter verwacht er eentje… 

Het goede adres: 

JEKA Haus Breughel 

HAZENSPRONG Haasrode     

Naam kind 

Lechtal Strasse 87 

6653 Bach 

Austria 

 

 

 

 

Brieven naar Oostenrijk zijn vaak enkele dagen onderweg. Doe je brief zeker tijdig op de post! 

Je kan natuurlijk ook een brief aan ons bezorgen, op voorhand of bij het vertrek. Wij 

bezorgen je brief dan op de dag dat jij wil.  Zo ben je 100% zeker dat hij aankomt.   

Er kan niet met de kinderen worden getelefoneerd.  Wie ons om één of andere reden toch 

moet bereiken, neemt contact op met juf Cindy. Vanuit de school zorgt hij dan  

voor verdere contacten.  Ook bezoek wordt niet toegestaan. 

 

De reisweg 

We vertrekken met de bus richting Luxemburg.  Via Duitsland bereiken we de Fernpass waar 

we Oostenrijk binnenrijden.   

We rijden dan het Lechtal binnen en bereiken in de vroege avond onze 

Verblijfplaats in Bach. 

.   

http://www.sneeuwklassen-haasrode.be/
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De dagorde 

Dagorde Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opstaan  

 

ontbijt en kamers opruimen 

 

Ski 

 

Middagmaal (Skigebied of huis 

Breughel) 

 

leerwandeling of ski deel 2 

 

Douchen – tijd vrij 

 

avondmaal 

 

avondactiviteit 

 

Sssssssst! 

 

De avondactiviteiten 

De monitoren zorgen dagelijks voor een aangepaste avondactiviteit. Dit kan variëren van 

knutselen, fakkeltocht, zingen tot quizzen.  De kinderen krijgen ook tijd om hun dagboek aan 

te vullen, … 

 

De maaltijden 

De maaltijden worden geserveerd in buffetvorm.  Paul, onze eigen meester-kok, zorgt voor 

kindvriendelijke maaltijden.  Samen met Ludo, Jos en Dirk zal hij ervoor 

zorgen dat we geen honger en dorst zullen lijden.  De hulp van de kinderen 

wordt gevraagd bij het afruimen en afkuisen van de tafels.   Het personeel 

staat in voor het onderhoud en de hygiëne van de refter. 
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De medische zorgen 

Wanneer uw kind geneesmiddelen moet nemen, gelieve dan op de verpakking de naam van het 

kind, de indicatie (waarvoor het dient) en de dosis duidelijk te vermelden.  Het gaat hier om 

geneesmiddelen die reeds vermeld staan op de medische fiche of recent voorgeschreven 

werden door de behandelende 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 of monitor te 

overhandigen.  Andere geneesmiddelen horen in principe niet thuis in de 

persoonlijke reisbagage 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 het team opgevangen.  

Wat als er toch iets ernstig gebeurt?  Dan wordt juf Cindy verwittigd.   

Zij brengt de ouders op de hoogte.  Met haar worden dan alle verdere afspraken gemaakt. 

 

Ski 

De kinderen gaan afwisselend een volledige of een halve dag skiën.  Het skigebied 

Wart-Schröcken ligt op een half uurtje rijden van onze chalet.  De 

kinderen krijgen les van Vlaamse skimonitoren (Kristin, Kris, 

Celeste en Roeckie) die al jaren ervaring hebben in het 

sneeuwklasgebeuren. 

 

 

Uitstapjes 

De (halve) dag dat de leerlingen niet skiën, organiseren wij leeruitstappen.   

Mogelijke uitstappen zijn: bezoekje aan het zwembad, de woningbouw bestuderen en 

bespreken, zakglijden ,het reliëf van naderbij bekijken, een uitstap naar een naburige dorp, …   

Voor deze wandelingen voorzie je best waterdichte en stevige wandelschoenen.  
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Post uit Oostenrijk 

Binnenkort krijgt elk kind een bestelblad voor postzegels en kaartjes mee naar huis.  

Een brief of kaartje schrijven, is geen vaste activiteit op sneeuwklas, maar de kinderen 

krijgen wel voldoende momenten om het te doen. 

Mogen we vragen dat u de enveloppen of stickers met adressen op voorhand schrijft.  Vaak 

weten de kinderen zelf niet naar wie ze iets moeten sturen en op die manier kunnen we hen 

daar een handje bij helpen indien nodig. Het spaart bovendien ook heel wat tijd uit, tijd die  

we daar leuker kunnen benutten! 

De postzegels en kaartjes kopen we in Oostenrijk en worden via de schoolrekening verrekend.  

We doen daarom nogmaals een oproep om u zeker aan de €40 zakgeld te houden. Vergeet dit 

niet op voorhand bij de bank te bestellen en af te halen! 

 

 

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.   

Zo wordt hun gewezen op de nooduitgangen en de verzamelplaats in geval van brand. 

 

Bij het skiën 

Kinderen gaan nooit alleen skiën.  De kinderen worden aan de chalet opgewacht door hun 

skileraar voor de les.  De les is pas gedaan als de skileraar de kinderen terug ‘overhandigt’  

aan de leraar/monitor die hun opwacht. 

Iedereen draagt bij het skiën steeds handschoenen, skihelm en bril.  Uiteraard vergeten we 

nooit onze zonnecrème en lippenzalf op te smeren.  

Tot slot 

De kinderen worden vergezeld door juf Karlien, meester Marc, meester Bart en meester 

Gunter.  Ook de andere mensen van het team, 12 man sterk, zullen mee voor jullie kinderen 

zorgen.  Toch nog even vermelden dat al deze mensen dit vrijwillig doen.  Zomaar 
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vakantiedagen opofferen; il faut le faire!   Daarom ook al langs deze weg: dank u wel aan alle 

begeleiders van deze sneeuwklassen 2022. 

 

Ook een woordje van dank voor het sneeuwschoolcomité.  Deze VZW bestaat dit jaar 52 

jaar.  Het bestaat uit een twintigtal leden maar wordt toch vooral gedragen door zijn 

bestuur.  Dus hartelijk dank Kathleen, Dirk, Isabelle, en alle anderen voor jullie tomeloze 

inzet.  Elk jaar zo’n €12.000 ophoesten; il faut aussi le faire!  Zonder deze steun zouden er 

immers geen sneeuwklassen meer kunnen doorgaan! 

  

Mochten er ondanks alles toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact met  

de leerkrachten of juf Cindy. Ook jullie, als ouders, moeten zich immers goed voelen bij deze 

grote onderneming.  We zullen alles in het werk stellen om er voor  

uw kind een onvergetelijke tijd van te maken.  

 

 

 

Namens de begeleiders,  

Juf Cindy, juf Karlien en meester Gunter 
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Dit blad kan je invullen en in je koffer steken 

• …… reserve lange broeken 

• …… reserve handschoenen of wanten 

• …… (fleece-)truien 

• …… T-shirts 

• …… paar lange sportkousen 

• …… paar kousen 

• …… skipak of skibroek 

• …… ondertrui met lange mouw 

• …… ondergoed 

• …… pyjama 

• …… pantoffels (verplicht)  met waterdichte zool 

• …… handdoeken 

• …… washandjes 

• …… veiligheidsspelden 

• …… zakdoeken 

• toiletgerei: 

• kam, shampoo, tandenborstel, tandpasta, zeep.  voor meisjes: intieme 

hygiëne 

• katoenen linnenzak (geen plastic!) voor vuile was 

• zonnecrème (met hoge beschermingsfactor, minimum 50), lippenzalf en aftersun 

• zonnebril (eventueel een brillenkoordje) en/of een skibril 

• zakgeld (max. 40 CHF), het geld voor de skipas/postzegels  wordt via de school meegenomen 

• Je glijlepel of dikke plastieken zak 

• je skihelm 

• een leesboek 

• een pennenzak    

• vooraf geschreven briefomslagen en/of etiketten of een adressenlijst 

• een ringmap met het sneeuwklasboek, werkbladen en briefpapier  

• stuk karton (grootte = A4-blad)  

• klein gezelschapsspel 

• witte T-shirt (vooraf gewassen) 

• brooddoos en drinkbus 

• onesie 

• galakledij 

• mondmaskers (voldoende voor 10 dagen) 

• zaklamp 

• een schoendoos ☺ 

• matrasovertrek 

• kussensloop  

• slaapzak 

• klein rugzakje (voor picknick tijdens skiën) 


