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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en  
de leerlingen van alle klassen        
     
 
Wormerveer, 16 oktober 2017 
 
 
Betreft : Wintersportvakantie februari 2018 
Kenmerk : 1718-085-26 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, beste leerlingen, 
 
Na het succes van de afgelopen jaren wordt er ook dit jaar voor leerlingen van Saenstroom 
opdc een wintersportvakantie georganiseerd. Het is het 10e jaar dat dit evenement zal 
plaatsvinden. Zon, sneeuw, lachen, genieten en skiën/snowboarden: kortom plezier! 
 
De reis wordt met goedkeuring van de directie van Saenstroom opdc georganiseerd, maar is 
niet als schoolactiviteit opgenomen in het programma.  
De school accepteert daarom geen aansprakelijkheid en draagt geen verantwoordelijkheid!  
 
Natuurlijk gaat een aantal docenten wel mee als begeleider. De organisatie van de reis is in 
handen van Snowbreaks. Dit is een gecertificeerd organisatiebureau met ervaring sinds 
1994. Zij zijn gespecialiseerd in winter- en bergsportkampen voor schoolgroepen. 
 
Deze sportieve activiteit vindt plaats in de voorjaarsvakantie, van donderdagavond  22 
februari 2016 tot en met maandagochtend 26 februari 2018. Dus 3 volle dagen skiplezier in 
een vrijwel sneeuwzeker gebied in Oostenrijk!  
De groep overnacht in Haus Brunhilde in het dorp Fusch en het skigebied is Fusch of Zell am 
See/Kaprun. De reis is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 
 
De prijs voor deze skireis is € 375.  
 
Dit bedrag is inclusief: 

• Reis per comfortabele touringcar 
• 2 overnachtingen op basis van half pension (2 x ontbijt, 2 x diner) 
• Ski- en snowboardlessen door gediplomeerde leraren 
• Reisbegeleiding verzorgd door Snowbreaks.nl 
• Skipas voor 3 dagen 
• Ski- of snowboardmateriaal voor 3 dagen 
• Reis- en ongevallenverzekering 
• Helm (verplicht!)  

 
maar exclusief: 

• lunches 
• skikleding 

 
De skiles wordt gegeven in groepen van ongeveer 10 personen. Beginners en half-
gevorderden krijgen drie hele dagen les.  
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Mag uw zoon/dochter mee op skivakantie? Vult u dan a.u.b. het aangehechte strookje in. De 
inschrijving is pas definitief na de aanbetaling van € 50,--.  
In de week van 13 november 2017 ontvangt u een factuur voor de aanbetaling. Deze 
factuur moet uiterlijk 20 november a.s. betaald zijn. Pas na betaling van dit bedrag is de 
inschrijving definitief! 
Zodra bekend is dat de reis door kan gaan ontvangt u voor het resterende bedrag van  
€ 325,00 een factuur.   
 
LET OP : 
• Opgave betekent niet automatisch deelname!  
• De sluitingsdatum voor inschrijving voor de skireis is woensdag 8 november 2017.  

Wanneer uw zoon/dochter zich later uitschrijft krijgt u de € 50,-- niet terug, dit zijn 
de administratiekosten!  

• Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de reis niet door (de aanbetaling wordt dan wel 
teruggegeven). 
Er is een minimum aantal van 41 leerlingen nodig om de reis te laten doorgaan.  
Er kunnen écht niet meer dan 50 leerlingen mee. Inschrijving gaat op volgorde van 
binnenkomst. Wacht dus niet te lang met inschrijven! 

• Bij voldoende aanmelding organiseren wij een bijeenkomst voor deelnemers en ouders. 
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u nader over de activiteit, de regels (bus, hotel, 
piste), de voorwaarden én de betalingsvoorwaarden. Deze bijeenkomst vindt plaats na 
de herfstvakantie. 

• De factuur voor het resterende bedrag van € 325,00 kan ineens voldaan worden, maar er 
is ook een mogelijkheid tot betalen in termijnen. Neemt u in dat geval contact op met de 
administratie. Deze factuur ontvangt u in de week van 20 november 2017. 

 
Uiterlijk 26 januari 2018 moet de totale som van € 375,00 zijn betaald! 
 
Wat u van tevoren dient te weten: 
Bij onaangepast gedrag, waarbij materiaal in het hotel of in de bus stukgaat, wordt de 
schade op de leerling verhaald. Bij extreem wangedrag moeten de betreffende ouders hun 
kind zelf komen ophalen (in Oostenrijk!). 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de organisatie, 
 
mw. S. van Bakel - de Jong  
docent lichamelijke opvoeding 
 
 
Ondergetekende, ………………………………………………………………… (naam) 
 
verklaart dat zijn/haar*  zoon/dochter*  
 
…………………………………...………………….. (naam)   uit klas……………….. 
 
mee mag met de wintersportreis tijdens de voorjaarsvakantie en aanvaardt alle financiële 
consequenties. 
 
De deelnemer heeft  …..  jaar ski/snowboard-ervaring 
 
Handtekening ………………………………………….. 


