
 
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Uw kind is ingeschreven voor de sneeuwklassen naar Wengen.  Het startsein komt stilaan in zicht.  Met 

deze infoavond trachten wij u en uw kind zo degelijk mogelijk te informeren en voor te bereiden op deze 

unieke ervaring. 

 

DOELSTELLINGEN VAN DE SNEEUWKLASSEN ... 

 

 Zelfstandigheid van uw zoon/dochter aanscherpen. 

 Verrijking van lichaam en geest. 

 Bevordering van het sociaal omgaan met elkaar. 

 Kennismaken met het leven, de cultuur, de natuur en de pracht van Zwitserland. 

 Realisatie van heel wat leerplandoelen ‘wereldoriëntatie’ 

 Mooie afsluiter van de lagere school. 

 

 

ONZE DAGEN IN ZWITSERLAND ZIJN GOED GEVULD … 

 

Het Intersoc Hotel ‘Palace’ herbergt tijdens ons verblijf meer dan 400 kinderen.  Dit betekent dat er 

twee dagordes georganiseerd worden i.v.m. maaltijden, skilessen en dergelijke. Belangrijk om weten 

is dat we de eerste dagen van ons verblijf in de namiddag zullen skiën en daardoor ’s morgens wat later 

opstaan. De laatste dagen skiën we in de voormiddag en moeten we een half uurtje vroeger uit bed.  

 

 

 

 

 

 



Een dag op sneeuwklas verloopt als volgt : 

 

Eerste deel van de periode                                                                                                  Tweede deel van de periode 

 

 

DE BUSREIS... 

 

 
 

We vertrekken vanuit de school. De bus brengt ons rechtstreeks tot in Lauterbrunnen. Daar nemen we 

de tandradbaan (treintje) tot in Wengen. In Wengen wordt onze bagage met speciale wagentjes tot bij 

het hotel gebracht. Van het treinstation in Wengen tot aan het hotel is het slechts vijf minuten 

wandelen. We verzamelen op de speelplaats een half uur voor het vertrek. De definitieve vertrek- en 

aankomsttijden krijgt u bij de laatste richtlijnen. We vragen u met aandrang het volume van de bagage 

te beperken. Eén normale valies of reiszak per kind is de afspraak! Het is onnodig om massa’s 

reservekledij mee te geven. Tijdens de reis zijn er twee pauzes gepland. Een eerste pauze vlak voor het 

slapengaan. Een tweede pauze in de ochtend. 

Van zodra we aangekomen zijn, zullen we een boodschap op het sneeuwklasblog posten. 

7.15 Opstaan 

8.00 Ontbijt 

9.15 Vertrek naar de skipiste 

12.15 Terug van de skiles 

12.30 Middagmaal 

13.30 Leerwandeling 

16.00 Vieruurtje 

16.15 Verwerking van de leerwandeling 

17.00 Muzische activiteit 

18.30 Avondmaal 

19.30 Avondactiviteit 

20.45 Avondsluiting – Dagevaluatie 

21.00 Oogjes dicht en snaveltjes toe ! 
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AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE BUSREIS : 

 

 Wie last heeft van reisziekte zorgt voor pilletjes tegen reisziekte. 

 Iedereen zorgt voor voldoende plastieken zakjes in geval van misselijkheid en braken. (In de 

broekzak,  jaszak, handbagage...)  

 Reisdekentje of lichte slaapzak meenemen. 

 Eventueel een kussentje. 

 Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht! 

 

REISKLEDIJ … 

 

 Warme kledij 

 Skijas 

 Stevige bottines, laarzen of moonboots 

 Warme trui met T-shirt of lichte pull onder 

 Sjaal en handschoenen 

 Info over handbagage bij de laatste richtlijnen! 

 

 

MEDISCHE ZORGEN ...  

 

  In het hotel is een Belgische dokter en verpleegkundige aanwezig.  Voelt uw kind zich niet 

lekker, dan zal onmiddellijk de dokter geraadpleegd worden.  Deze zal het nodige ondernemen om uw 

zoon of dochter zo spoedig mogelijk weer gezond te maken.  In geval van ernstige ziekte of ongeval, 

wordt u steeds door de directie van de school op de hoogte gebracht en zullen de nodige schikkingen 

door de dokter ter plaatse getroffen worden. 

Indien uw zoon of dochter medicatie nodig heeft of eventuele speciale zorgen, gelieve dan één van de 

begeleidende leerkrachten hiervan tijdig op de hoogte te brengen en dus niet bij het vertrek.  Geef geen 

geneesmiddelen op eigen initiatief mee ! 

De leerkrachten, monitoren en skimonitoren laten niets onverlet om uw kind met meer dan de gewone 

zorgen te omringen en te beschermen.  Dit sluit natuurlijk niet uit dat er toch nog een ongeval kan 

gebeuren.  

 



 

WAT STOPPEN WE ALLEMAAL IN DE REISKOFFER ... 

 

Je kan deze lijst gebruiken als controleblad. Vink aan wat in orde is. 

 

 Gemakkelijke vrijetijdskledij (broek, trui, joggingpak,...) 

 Enkele lichte truitjes zijn warmer dan één dikke trui. 

 Voldoende kousen en skikousen 

 Handdoeken 

 Washandjes 

 Pyjama of slaapkleed 

 Zakdoeken 

 Voldoende ondergoed 

 Toiletgerief (kam/borstel, zeep, tandenborstel en tandpasta, shampoo, douchegel...) 

 Linnenzak 

 Zonnebrandcréme met hoge beschermingsfactor + After-sun 

 Beschermende lippenstift 

 Degelijke zonnebril of skibril. 

 Sportschoenen 

 Pantoffels 

 Galakledij  (Om te verkleden uiteraard… geen kosten doen a.u.b.!) 

 Schooletui – Ringmap met werkbladen 

 Briefpapier, briefomslagen, adressenlijst 

 Stevige vuilniszak voor zakglijden 

 Eventueel knutselmateriaal door de leerkracht meegegeven  

 Eventueel wat schnabbels (droge koek, wafel,.... geen snoepgoed !) 

  



  

 

Vul de valies niet met pakken reservekledij. Indien noodzakelijke kledingstukken eventueel door ziekte 

of dergelijke bevuild zouden raken, dan kunnen we die altijd laten wassen door iemand van het 

onderhoudspersoneel. 

 

Tracht de meest waardevolle kledingstukken van een naam te voorzien !!! 

 

DOCUMENTEN… 

 

De kinderen moeten bij het vertrek in het bezit zijn van hun identiteitspapieren (KidsID of 

identiteitskaart of internationale reispas). De Europese ziekteverzekeringskaart (afhalen bij de 

mutualiteit) wordt in de week voor het vertrek door de klastitularis opgehaald en bewaard. Controleer 

voor beide documenten de geldigheidsdatum!  

Geen geldige identiteitspapieren = niet vertrekken!!!  

Twee weken voor vertrek ter controle aan de klastitularis tonen. 

 

 

HET SKIËN... 

 

Op basis van de persoonlijke inzet (verkoop koekjes en mattentaarten) kan de kostprijs van de 

volledige skipas terugverdiend worden. De skipas van de beginnende skiërs bedraagt € 65,  die van de 

gevorderde skiërs kost € 118. 

 

De skilessen worden gegeven door monitoren van de Zwitserse skischool. 

Een pasfoto voor de skipas is niet nodig. 

Er wordt geen eigen skimateriaal meegenomen. Een eigen skihelm kan wel. 

De skigroepen worden ingedeeld door de skichef.  Wie éénmaal een periode van 6 à 7 opeenvolgende 

dagen geskied heeft in de bergen mag zich bij de gevorderden rekenen. 

Voorbereidingen of lessen op indoorpistes zijn niet van tel! 

In skischoenen wordt slechts één paar lange dikke kousen gedragen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAKGELD … 

 

Zakgeld is nodig voor: 

 

 Aankoop van snoepje, frisdrank, postkaartjes en postzegels. 

 Eventueel souvenirtje. 

 

Wij verzoeken u niet te overdrijven.  Het beheren van een vakantiebudget is ook een leerrijke en 

vormende ervaring voor uw kind. Stop het zakgeld in de valies.  Gedurende de heen- en terugreis 

hebben ze geen geld nodig. 

Bestel tijdig Zwitsers Franken (CHF) bij de bank. 

 

 

POST EN TELEFOON....                          

 

Brieven of kaartjes  schrijft u naar: 

 

    

 

 

 

 

Probeer minstens één keer te schrijven.  Het is altijd zeer spijtig als er kinderen zijn die geen post 

ontvangen.  U verstuurt best al een brief nog voor het vertrek. Een brief of kleine attentie stiekem in de 

valies verstoppen, kan ook altijd.  

 

We sturen ook zelf kaartjes en brieven vanuit Zwitserland. Houd hiemee rekening bij het bestellen van 

het zakgeld. Een postkaart kost  CHF 0,80. Een postzegel, zowel voor brief als postkaart kost CHF 1,50 

 

Telefoneren of faxen naar uw kind kan niet.  In noodgevallen neemt u steeds contact op met de school 

(053-668835) die op zijn beurt de directie of klastitularissen zal verwittigen. Tijdens het weekend of in 

uiterste nood kan u ook rechtstreeks de directeur (Ruth Asselman 0032-475.399223) of het hotel 

contacteren (Hotel Palace 0041-33-5532490). 

 

Intersoc Palace Wengen 

Sint-Antoniusschool 

(naam van uw kind) 

Im Gruebi 1443 A - PF 370 

CH-3823 WENGEN 

 

CH – 3961 ZINAL (VS) 

ZWITSERLAND 

 



Het wordt ook niet toegestaan dat uw zoon of dochter telefonisch contact opneemt met het thuisfront. 

 

 
 

GSM, smartphone, I-pad en alle andere toestellen waarmee een internetverbinding kan gemaakt 

worden zijn verboden !!  

 

BLOGBERICHTEN VANUIT ZINAL.... 

 

U kan ons sneeuwklasavontuur volgen via het sneeuwklasblog : 

sal-wengen.blogspot.com 
 

Dit blog heeft niet als doel massa’s foto’s en informatie op voorhand door te sturen. Er zal dus niet 

dagelijks een berichten gepost worden! We zorgen er voor dat de kinderen ook nog wat te vertellen 

hebben bij hun thuiskomst.  

Daarom is ons motto : ‘Geen nieuws is goed nieuws!’ 

 

 

Nog enkele praktische weetjes … 

 

Begeleiding: 

Leerkrachten : Marie-Lise De Reuse (6A) – Dirk Demesmaeker (6B) 

Monitoren : Griet Asselman en Griet Agneessens 

Staflid : Ruth Asselman 

 

 

Wie waardevolle voorwerpen (fototoestel, computerspelletje, mp3-speler…) meeneemt, is daar 

uiteraard zelf verantwoordelijk voor. 

Een boek, stripverhaal, gezelschapsspel, … kan altijd van pas komen.   

Breng telkens je naam of een kenteken aan ! 

 



 

 

Meer informatie omtrent het dorp Wengen, de weersvoorspellingen, de sneeuw en de skipistes, 

webcam, enz.... vind je op onderstaande sites. 

 

https://wengen.swiss 

https://nl.bergfex.com/jungfrau-grindelwald-wengen 

 
 
Nuttige telefoonnummers : 
 
Secretariaat van de school :  
053.668835 
 
GSM Ruth Asselman – directeur : 
0032-475.399223 (alleen in geval van nood!) 
 
Telefoonnummer hotel Palace Wengen : 
0041-33-5532490 (alleen in geval van nood!) 
 
 
 

Hotel Palace - Wengen
 

https://wengen.swiss/


 


