
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
alle wintersporters 
 
 
Wormerveer, 05 februari 2019 
 
 
Betreft: Wintersportreis 2019 
Kenmerk: 1819-085-99 
 
 
 
Beste wintersporter, 
 
Bijna is het zover: vrijdag 15 februari a.s. vertrekken we met de bus naar Oostenrijk! 
Lees het informatieboekje nogmaals goed door (ook te vinden op de website van 
Saenstroom). Hierin staan o.a. noodnummers en een paklijst. Wanneer je de spullen van de 
paklijst in je tas hebt ben je compleet! Denk vooral aan: 
 
• Laken (voor over het matras), kussen en slaapzak;  
• Skikleding bovenop in je tas (’s ochtends heb je weinig tijd voor het omkleden, fijn als je 

snel bij je spullen kunt); 
• Medicijnen; 
• Toilettas. 

 
Maak verder een tas met handbagage voor in de bus. Stop de volgende spullen NIET in je 
tas maar in je handbagage: 
• Portemonnee (zakgeld en lunchgeld ± 10 euro per dag); 
• Identiteitskaart/paspoort; 
• Medicijnen; 
• Ontbijt voor zaterdag. Er is geen tijd om ergens te ontbijten en de eerste pauze is bij de 

lunch! 
• Eten en drinken voor onderweg (geen energiedrink en geen chips). We stoppen 

geregeld, ook bij de Mc Donalds en Burger King; 
• Oortjes om muziek te luisteren. Er mogen geen speakers mee de bus in!  

 
Verder verwachten we je tussen 16.15 uur en 16.30 uur op school. De bus vertrekt rond 
17.00 uur. Je bent vrijdag om 13.15 uur uit zodat je tijd genoeg hebt om naar huis te gaan en 
’s middags weer op tijd op school kunt zijn. 
 
Leerlingen die een trui hebben besteld, ontvangen deze wanneer ze vrijdagmiddag weer op 
school aankomen, vlak voor we de bus ingaan. De bus indeling krijg je ook vlak voor vertrek 
te horen.  
 
Last but not least: De sneeuwhoogte op dit moment is 200 cm op de berg en 50 cm in het 
dal. In de komende dagen wordt er ook sneeuw verwacht.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
 
Namens de organisatie, 
Dhr. M. Hooijschuur 


