
 

Aan de ouders/verzorgers en 
leerlingen van leerjaar 3 en hoger 
 
Horn, 17 september 2019 
 
 
Geachte ouders, beste leerlingen, 
 
 
Dit schooljaar organiseren we voor de 20e keer twee wintersportreizen naar 
Oostenrijk voor leerlingen van leerjaar 3 en hoger.   
 
We verblijven voor vier nachten (5 dagen) in Jugendhotel Schloßhof te Alpendorf 
(Sankt Johann im Pongau).  
Er kan gekozen worden voor skiën of snowboarden. De ski- en snowboardlessen 
vinden plaats onder leiding van gediplomeerde Nederlandse skileraren. 
 
De  deelnemers aan reis 1 vertrekken vrijdagochtend 21 februari en komen 
woensdagochtend 26 februari 2020 thuis.  
Op dinsdagochtend 25 februari vertrekken de leerlingen van reis 2, die op 
zondagochtend 1 maart 2020 terugkeren.  
 
De kosten voor deze reis bedragen € 465,00. 
 
In dit bedrag zijn inbegrepen:  
 

1. Reis per luxe touringcar, met wc, bar en tv. 
2. Overnachting op basis van halfpension.  

Lunch en consumpties zijn voor eigen rekening.  
3. Huur ski's of snowboard incl. schoenen en helm voor 4 dagen  

(kleding hoort hier niet bij!). 
4. Ski- of snowboardles: 4 dagen, ’s morgens en ’s middags.  
5. Skipas. 
6. Vervoer van en naar de pistes. 
7. Aanvullende reisverzekering, inclusief wintersportdekking. 

 
Na aanmelding, ontvangt u een factuur vanuit WIS-collect. Het bedrag kan in 3 
termijnen worden betaald. 
 
  



 

Uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier staan op onze Ursula-site (vul in 
zoekvenster “wintersportreizen” in). 
 
Inschrijven kan via het webformulier:  
https://forms.gle/mYMENmo5Zq5JMofe9 
 
Op basis van je vermelde ski- of snowboard ervaring in het webformulier vormen we 
lesgroepen. Als we de lesgroepen niet goed gevormd krijgen, nemen we contact met 
je op. 
 
Bij teveel aanmeldingen volgt er een loting. De niet-geplaatste leerlingen komen op 
een reservelijst te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen dienen te beschikken over een goede conditie. Bij twijfel raadpleeg je 
gymdocent. 
 
Leerlingen met onacceptabel gedrag op school kunnen geweigerd worden.  
 
Het passen van de ski- of snowboardschoenen en een korte informatiebijeenkomst 
vindt plaats op woensdagavond 11 december 2019 om 18.45 uur. 
 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
 
Mevr. S. Henderickx-Vries en Dhr. A. Linssen  
Coördinatoren wintersportreizen 
 
 

 
Let op: aanmelden kan tot en met zondag 29 september!!! 


