Laatste richtlijnen – Sneeuwklassen Bad Hofgastein 2022
vertrek
zaterdag 26 maart 2022

thuiskomst
zaterdag 2 april 2022

PLAATS

St.-Antoniusschool (kleine speelplaats)

St.-Antoniusschool

DAG

Zaterdag 26 maart 2022

Zaterdag 2 april 2022

VERTREK
AANKOMST

Verzamelen
: 17.00 h
Vertrek in Liedekerke
: 18.00 h
Aankomst in Bad Hofgastein : 08.00 h

OPMERKINGEN Verzamelen om 17.00 h (stipt) op de
kleine speelplaats.
De kinderen blijven op de speelplaats bij
de klastitularis terwijl één van de ouders
de reiskoffer naar de bus brengt.
(Opperstraat, vanaf 17.30 h)
Kinderen en ouders nemen afscheid van
elkaar op de speelplaats. De ouders
kunnen verzamelen op de trappen van
het gemeentehuis.
Voor het vertrek controleert de
klastitularis van ieder kind de
identiteitspapieren. De kinderen die een
PCR-test moeten afleggen, tonen dit
eveneens aan de juf of meester.

Aankomst in Liedekerke

: 10.00 h

Indien we veel vroeger dan voorzien
zouden aankomen dan zal dit via het blog
gemeld worden.
De kinderen worden door de OUDERS
afgehaald.
De bus zal parkeren langs de
Fabriekstraat!
Belangrijk !!!
Wij vragen u om de orde aan de school te
bewaren en zo de veiligheid van alle
kinderen te garanderen. Gelieve de
uitgang van de bus vrij te laten zodat de
kinderen rustig kunnen uitstappen.
Aandacht !!!
Zaterdag = marktdag = beperkte
parkeergelegenheid.

In de handbagage
•
•
•
•
•
•
•
•

Identiteitspapieren (+ eventueel resultaat PCR-test)
Ontbijtpakket
Drank : hersluitbare flesjes zijn ideaal (water of frisdrank) - Geen blikjes, melk of
chocolademelk
Vochtig washandje in plastieken zakje en kleine handdoek.
Enkele plastieken zakjes binnen handbereik (in geval van braken) en eventueel voldoende
pilletjes tegen reisziekte. Denk ook aan de terugreis!
Leesboek, stripverhaal, gezelschapsspelletje, ...
Reisdekentje en eventueel kussentje
Kauwgom (enkel voor in Zwitserland!)

Naamlabel ook aan de handbagage bevestigen !

Koffer
•
•
•

Inhoud : zie infobrochure. Je moet je koffer kunnen dragen !!!
Sneeuwklasmap en pennenzak niet vergeten!

Naamlabel stevig aan de koffer bevestigen! Belangrijk om onze valiezen snel terug te
vinden wanneer we in het hotel aankomen. Geen extra zakjes aan de koffer of
handbagage vastknopen!

Bevestiging van onze aankomst
Er zal een bericht gepost worden op ons blog van zodra we aangekomen zijn.

sal-badhofgastein.blogspot.com
Schoolbenodigdheden (in de reiskoffer)
•
•
•
•

Sneeuwklasmap
Schrijfgerief, schaar, kleurpotloden, stiften (Pakket wordt in de klas klaargemaakt.)
Eventueel extra materiaal dat door de juf of meester werd meegegeven.
Briefomslagen, briefpapier en adressenlijst niet vergeten.

Briefwisseling
Hotel Astoria
Sint-Antoniusschool - Liedekerke
Naam (kind)
Salzburger Straβe 24
A-5630 BAD HOFGASTEIN
Brieven en kaartjes verstuur je best voor het weekend van 26/03. Ervaring leert ons dat heel wat
post te laat aankomt. Sommige ouders sturen dan ook vaak op voorhand een brief of kaart.
Reiskleding
•
•
•
•
•

Moonboots of stapschoenen
Dikke kousen
Warme trui met T-shirt of lichte pull onder
Warme jas of anorak
Handschoenen, muts, sjaal.

Raadpleeg ook nog eens de infobrochure voor het vertrek !!!
Bezoek ook regelmatig ons blog :
sal-badhofgastein.blogspot.com

