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Beste ouders, 
 
 
 
Jouw dochter/zoon gaat mee op sneeuwklassen van vrijdagavond 14 februari 2020 tot 
vrijdagochtend 21 februari 2020 in Werfenweng. 
Werfenweng (890 km) bevindt zich in Salzburg, een Oostenrijkse deelstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Deze sneeuwklas zal zeker een unieke belevenis worden. 
Zeven dagen samen met klasgenootjes, leerkrachten en begeleiders in een heel ander 
milieu en omgeving zal voor elk van de groep een aangename, leerrijke ervaring betekenen. 
Wij houden jullie regelmatig op de hoogte. In de laatste week voor het vertrek krijg je de 
laatste berichtgeving i.v.m. het uur van vertrek en andere praktische mededelingen. 
 
 
 
Vriendelijke groeten. 
 
 
De sneeuwklassen staan onder begeleiding van: 
Pam Princen (leerkracht 6A) 
Katrien Fraiponts (leerkracht 6B) 
Hilde Aerts (leerkracht 1C) 
Laudine Laenen (leerkracht 2C) 
 
Bewaar deze brochure goed, zodat je later nog informatie kan opzoeken.  
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Werfenweng 
 
Het dorp Werfenweng ligt zeer centraal in het Salzburgerland. 
Het familieskigebied ligt op slechts 45 km van de Mozartstad Salzburg. 
Omdat het massatoerisme aan Werfenweng voorbij is gegaan, is dit dorp en de omgeving 
nog puur natuur. Het wild loopt er nog gewoon langs de huizen. Je geniet er ouderwets van 
de ultieme rust, maar mét alle moderne gemakken.  
 
 
 
 
 
                             
     Werfenweng 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Ons pension (Ferienclub Berghof-Werfenweng) 
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Wat meenemen? 
 
In detail kunnen wij hier onmogelijk alles opnoemen.  
Dit laten we aan de ouders over. Wel wensen we  
er de nadruk op te leggen dat uw kinderen niet in  
een mondain skioord belanden. Elke aankoop van 
kleding die achteraf niet kan gedragen worden,  
is overbodig. Hierna volgt een lijstje als hulpmiddel 
van wat er in ieder geval niet mag vergeten worden. 
 
De organisatie AXION-TEAM wil dat elk kind maar één normale reiskoffer meeneemt. 
maximum 20 kg.  
Te grote koffers worden geweigerd !!! 
 

Kleding tijdens de busreis 
¡ trui 
¡ skibroek “waterdicht” 
(Doe best je skipak aan, dat bespaart ruimte in de 
koffer en de kinderen mogen niet onmiddellijk op de 
kamer. Zo kunnen we als we aankomen al een 
sneeuwwandeling maken. Doe er een dunne legging onder 
aan, dan kan je de skibroek in de bus uitdoen) 

¡ warme sneeuwlaarzen of moonboots 
(liefst met een pels of vulling die eruit genomen kan 
worden, dan zijn ze vlugger droog) (Naam verplicht!) 
¡ “waterdichte” anorak of ski-jas (best nog 
eens extra inspuiten om waterdicht te maken) 
 

¡ waterdichte handschoenen (Naam verplicht!) 
¡ muts van de school 
(Deze muts is tijdens de reis verplicht, zo herkennen wij 
jouw kind sneller op de stopplaatsen. ) 
¡ kousen 
 
 

Sneeuwlaarzen en jas: 
→  spuit deze zeker goed in tegen de regen (sneeuw) 

  → plastic zak in laarzen dient als bescherming tegen vocht (dus zeker niet verwijderen!) 
  → veters best gebonden laten met strik met dubbele knoop en niet losdoen bij het uitdoen 
 
In je rugzak of je reistas (neem je mee in de bus) 

¡ eten voor 1 maaltijd (ontbijt) 
(geen chocolade →  smelt) 
¡ drank 
¡ zeker geen kauwgom in de bus 
(wordt verboden door de chauffeur) 
¡ geen snoep 
(snoepers worden vlugger ziek in de bus en ’s nachts is 
het niet verstandig om te snoepen) 
¡ 1 keukenhanddoek of servet 
¡ nat washandje in een plastic zakje 
¡ papieren zakdoekjes 
 

¡ klein spelletje voor onderweg 
(MP3, PSP, Nintendo DS mag, tekenen met naam.  
  Je bent wel zelf verantwoordelijk voor deze spullen!) 
¡ Pret en verzet (potlood of balpen) 
¡ liedjesboekje 
¡ huispantoffels (geen reuzenexemplaren) 
¡ klein of opblaasbaar kussen om te  
    slapen in de bus 
¡ €3 kleingeld voor de ‘plaspauzes’ 
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In je reiskoffer (wordt in de laadruimte van de bus gestoken, één koffer per persoon) 

Kleding voor buiten 
¡ enkele warme truien (ongeveer 3 stuks) 

¡ 1 eigen muts 
¡ nog een extra paar reserve waterdichte 
handschoenen of wanten (zodat afgewisseld 
kan worden als ze nat zijn) 
 

¡ sjaal of buf 
¡ 5 paar dikke skikousen (skikousen komen tot  
     aan de knie!!) 
¡ reserve skibroek (mag maar is zeker niet 
     noodzakelijk!) 
 

Let op! Kleding voor het skiën  
•   waterdichte skibroek, geen extra dunne broek eronder 
•   1 paar dikke skikousen, zeker geen twee paar kousen boven elkaar 

→ Waarom? Als de extra broek of het tweede paar sokken in de skilaarzen dubbel zit, knelt dit erg en geeft 
dit alleen maar pijn bij het skiën! 
 
Kleding voor binnen 
¡ lange broek of jogging (2) 
¡ Jeansbroek (handig voor de daguitstap) 
¡ trui/sweater 
¡ T-shirts (5) 
¡ pantoffels (neem je eventueel mee in je rugzak) 
 
Vrees niet voor de koude, binnen is het net zo 
warm als bij ons. 

¡ kleding voor de fuif J 
¡ 7 onderbroekjes 
¡ onderhemdjes/T-shirts 
 
Extra schoenen zijn niet nodig, worden 
niet gebruikt! 
 

 
 
Toiletgerief 
¡ …. handdoeken 
¡ …. washandjes 
¡ …. zakdoeken 
¡ toilettas  ¡ zeep 

¡ kam 
¡ tandpasta 
¡ tandenborstel 
¡ bekertje 
¡ klein busje shampoo 
 

¡ linnenzak (gebruik eventueel een oude 
kussensloop) 

¡ hygiënisch verband (indien nodig) 
¡ pyjama 
¡ je knuffel (wel geen reuzenexemplaar en papa of 
mama mogen ook niet mee) 
¡ … 
 
Een haardroger is niet nodig, daar zorgen de 
leerkrachten voor. 
 

 
•   Merk zoveel mogelijk de kleding met de naam of initialen! Zeker handschoenen, 

muts, washandjes, handdoeken, sokken, … maar ook andere spullen zoals 
spelletjes, cd, zaklantaarn, zonneproduct, … 
Waarschijnlijk herkent jouw kind zijn spullen wel, maar de andere kinderen en de 
leerkrachten kennen die spullen niet. 
Naam in sneeuwlaarzen, handschoenen en muts verplicht! 
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Beddengoed 
¡ Niet nodig 
De bedden zijn gedekt met een donsdeken.  
Handdoeken wel meegeven. (zie kader toiletgerief) 
 

 

 
Allerlei 
¡ zonnecrème met een hoge 
beschermingsfactor 
¡ lippenzalf voor gekloven lippen 
¡ zonnebril of skibril   
¡ kleine pennenzak met 

¡ blauwe en groene balpen 
¡ kleurpotloden ( + 8 kleuren) 
¡ gom en latje 
¡ potlood en slijper 

¡ ringmapje met lessenbundel en dagboek 
 (Zeker niet vergeten!!!) 
¡ zakgeld maximum € 25,00 in een 
portemonnee 
 
 
 

¡ 2 kleerhangers 
¡ vooraf geschreven etiketten of 
enveloppen (bespaart je kind veel tijd) 

¡ adressenlijst 
¡ briefpapier 
¡ gezelschapsspel (duidelijk tekenen met je naam, 
af te geven aan de juffen de week voor vertrek. Zo moet 
je het zelf niet meesleuren in je koffer en wordt alles 
netjes vervoerd!) 
¡ zaklantaarn (niet verplicht!) 

¡ eventueel een klein nachtlichtje voor in 
het stopcontact 
¡ fototoestel mag (Je bent er zelf 
verantwoordelijk voor dus schrijf er zeker je naam op.) 
 
Er worden digitale foto’s gemaakt die 
later besteld kunnen worden.  
 

 
•   Pak de koffer samen met je zoon/dochter, zodat hij/zij goed weet welke spullen 

er in zitten.  
•   Maak een lijstje van de inhoud en bevestig dat in koffer, zodat je zoon/dochter 

bij de terugkeer makkelijk kan contoleren of hij/zij alles opnieuw heeft ingepakt. 
•   Maak aan de koffer (of kleef het erop) een naamkaartje met  

Naam van kind 
Axion team 
School ‘t Molenholleke  
Ferienclub Berghof  
Werfenweng 
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Brieven schrijven  
 
Ons adres:    

Vrije basisschool ’t Molenholleke Zolder 
Naam leerling 

 Ferienclub Berghof 
Weng 31 
A-5453 WERFENWENG  
OOSTENRIJK 

 
Beste ouders, 
Mogen wij beleefd doch dringend vragen de eerste dag na ons vertrek (liefst zelfs nog 
eerder) al een brief te schrijven naar uw dochter/zoon.  
Denk eraan dat een brief uit België zeker enkele dagen 
onderweg is.  
Gebruik daarom een priorzegel (waarde 1) voor een gewone  
brief (€1,40 als je ze per 5 aankoopt of €1,46 per stuk). 

       
Soms komen brieven laattijdig aan. Brieven met deze klever worden sneller 
bezorgd. Kleef hem daarom zeker op de enveloppe. Je kan de klever gratis verkrijgen in het 
postkantoor. 

Uit ervaring weten wij dat kinderen die geen of laattijdig een 
brief krijgen ongelukkig zijn. Steek daarom zeker al een brief in 
de koffer van je kind (als verrassing bij aankomst). 

 
Ook wij schrijven na de eerste dag een brief. Geef je kind alle adressen mee op etiketten 
(of vooraf geadresseerde enveloppen). De etiketten kleven ze dan op de prentbriefkaarten. 
Hierdoor bespaart je kind veel tijd. 
 
Postkaarten en postzegels 
Om praktische redenen willen wij dat de postkaarten en Oostenrijkse postzegels op 
voorhand besteld en afgerekend worden. 
U krijgt in januari een bestelformuliertje waarop u kan aanduiden hoeveel postzegels en/of 
postkaarten uw kind wil kopen. 
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Telefoneren 
Wij telefoneren bij onze aankomst in Oostenrijk en bij de terugkomst aan de school  
naar de school.  
 

1.   Via  een telefoonsysteem worden alle ouders dan verwittigd. 
 
Wij bellen naar de verantwoordelijke van klas 6A en 6B die elk op hun beurt doorbellen 
naar 2 volgende ouders … 

 
Hoofdverantwoordelijke 

                                                            
           Verantwoordelijke 6A                 Verantwoordelijke 6B 

                                                               
           Ouder 1          Ouder 2                       Ouder 1          Ouder 2            
          
            …        …           …       …                     …      …           …         …  

 
 

Het is wel belangrijk dat het nieuws correct doorgezegd wordt en dat de ketting niet 
verbroken wordt. Neemt de persoon die je bellen moet niet op?  
Dan moet je de 2 volgende ouders verwittigen !!! 
 

 
 

2.   Website 
Ook dit jaar willen wij onze belevenissen dagelijks op de website zetten.  
Jullie kunnen hiervoor terecht op onze schoolwebsite:  

www.molenholleke.be 
Ga naar   “Onze klasblogs”  -  “Lagere school”  - “Sneeuwklassen” 
 
Hou er wel rekening mee dat dit even vertraging kan hebben.  
De leerlingen moeten eerst een verslag maken, de foto’s moeten bewerkt worden en 
dit alles moet tussen alle activiteiten door nog op de site gezet worden. 
 

 
De kinderen mogen geen GSM meenemen. 
 
Om nieuws te vernemen mag je gerust de school bellen. 011/53 68 54 
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Opbrengst wafels 
 
Met de opbrengst van de wafels en de intrest van de spaarrekening, kunnen wij heel wat 
doen. 

•   Uitstappen met busvervoer 
o   zoutmijn, stadsbezoek Salzburg, … 

•   Traktatie op een drankje 
•   Materiaal voor activiteiten  
•   Chips en frisdrank tijdens de fuif 
•   … 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zakgeld  
 
In principe heeft je kind geen zakgeld nodig. 
Alles wat je kind nodig heeft zit in de prijs begrepen. 
Toch willen de kinderen vaak een klein souvenir kopen.  
Wij stellen voor om € 25,00 maximum mee te geven. 
Dit geld steek je in een geldbeugel in de reiskoffer, want tijdens de busreis hebben we het 
niet nodig. 
 
 
Tweedehands skikledij 
 
Ben je nog op zoek naar skikledij? 
Ga dan zeker eens een kijkje nemen op onze besloten Facebookgroep “Skikledij basisschool 
’t Molenholleke”. Ouders van ex-sneeuwklassers in onze school bieden er gebruikte skikledij 
aan voor een zacht prijsje. 

•   Meld je aan op Facebook 
•   Ga via de zoekfunctie naar de groep “Skikledij basisschool ’t Molenholleke” 
•   Vraag je lidmaatschap aan 
•   Het sneeuwklassenteam voegt je toe 
•   En onderhandelen maar! 
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Verloop van de busreis 
 

1.   De heenreis 
 
Vertrek rond 21.00 uur ’s avonds aan de school. Het juiste uur wordt pas enkele dagen 
op voorhand gemeld. 
De reis gebeurt met een luxueuze autocar. Er zijn regelmatige stopplaatsen voorzien. 
De wettelijke bepalingen op gebied van veiligheid, op gebied van prestatietijden van de 
chauffeurs, worden in acht genomen. 
De reis duurt gemiddeld 10 à 12 uur. 
Tijdens de reis kan er een video bekeken worden. De kinderen kunnen een spelletje 
spelen, eventueel een boek of een strip lezen (als ze geen last hebben van reisziekte), 
muziek beluisteren,… 
Een  PSP, Nintendo DS of een mp3-speler mag, maar je kind is zelf verantwoordelijk 
voor het materiaal. (Teken alles, ook de spelletjes, duidelijk met naam!) 
Rond 24.00 uur gaan de lichten uit en gaat iedereen slapen. 
Rond 9.00 uur ’s morgens bereiken we ons verblijf.  
 
2.  De terugreis 
 
De laatste avond vertrekken wij dan om ongeveer 19.00 uur. De aankomst in de school is 
voorzien tussen 6.00 uur en 9.00 uur op vrijdagochtend. Het juiste uur wordt vanuit 
Aken doorgebeld. Via het telefoonsysteem worden dan de ouders verwittigd. 
 

 
Vertrek 
 
Ouders parkeren best in de buurt van het Heldenplein. Daar staat de bus waar de 
reiskoffers ingeladen worden. Daarna verzamelen we in de eetzaal (kelderverdieping) 
 met de handbagage. 
 
Geef je kind die avond een lichte maaltijd, zodat het niet ziek wordt in de bus. 
Kinderen die reisziek worden, raadplegen best vooraf hun huisarts. 
De school voorziet geen medicatie meer tegen misselijkheid in de bus, aangezien deze nu 
enkel nog op persoonlijk voorschrift te verkrijgen is. 
Eventuele medicatie die u zelf voorziet, moet wel afgegeven worden aan de juffen (met 
naam van de leerling) om misbruik te voorkomen. Zo hebben wij controle over 
wie/wanneer/welke medicijnen heeft genomen.  
Denk zeker ook aan de uitstappen ter plaatse (de uitstap naar Salzburg/zoutmijn) en de 
terugreis. 
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Een dag op sneeuwklas 
 
 8.00 uur  Opstaan 
 8.30 uur  Ontbijt 
10.00 uur   Skiles of andere activiteit 
12.00 uur  Einde skiles 
12.30 uur  Middagmaal 
13.15 uur  Middagpauze (lees- of schrijfmoment, rustmoment) 
14.00 uur  Skiles of andere activiteit 
16.00 uur  Einde skiles 
16.30 uur  Vieruurtje 
16.45 uur   Activiteit 
18.30 uur  Avondmaal 
19.15 uur  Avondactiviteit 
21.00 uur  Was- en bedtijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuele activiteiten 
 

•   Verkenning in het dorp  
•   Sleeën en glijden met plastic 
•   Sneeuwspelletjes, sneeuwmannen maken 
•   Leerwandeling 
•   Bezoek aan de zoutmijn  
•   Brieven schrijven 
•   Dagboek invullen 
•   Knutselen 
•   Bergcompetitie 
•   Quiz 
•   Knalfuif  
•   Glijden met tubes  
•   Stadsbezoek Salzburg 
•   Fakkeltocht 
•   … 
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Skilessen 
 
•   De skibeurten 
          De leerlingen krijgen 5 keer een skiles van 2 uur 
         ▪ van 10.00 tot 12.00 uur  
         ▪ van 14.00 tot 16.00 uur 
 

•   Het skiveld 
Wij skiën ook in het dorpje Werfenweng, waar we verblijven. 
We bevinden ons daar in een ruim skigebied, hetgeen voor iedere skiër een aangepaste 
uitdaging met zich meebrengt. 
De skibus brengt ons dagelijks naar het skiveld.  
 
•   Het skimateriaal 
Tijdens de eerste dag van het verblijf worden de ski’s gepast. Iedere 
deelnemer beschikt over zijn eigen skimateriaal en staat ook zelf in 
voor het onderhoud ervan. 
Eigen materiaal (skihelm, skilatten, skilaarzen) meenemen kan ook.  
Gelieve dit dan vooraf te melden aan een verantwoordelijke. 

 
•   De indeling per skiploeg 
De skiploegen tellen maximum 12 deelnemers. 
De groepen worden door de monitoren bepaald en na enkele dagen eventueel aangepast. 
 

 
•   De liften 
     Het gebruik van de liften tijdens de les is in de prijs inbegrepen. 
     De keuze van de lift is uiteraard aangepast aan de vordering van de  
     groep. 
 

 
•   De skimonitoren 
De skilessen staan onder leiding van ervaren en gediplomeerde Belgische skimonitoren. 
(om de plaatselijke skischool tegemoet te komen, kan er eventueel één Oostenrijkse 
monitor bij zijn.) 

  
•   De voorbereiding op de skiles 
Het is belangrijk om aan je conditie te werken voor je op sneeuwklas vertrekt. 
Stimuleer je kind om deze oefeningen regelmatig uit te voeren.  
Begin ongeveer een maand op voorhand. 
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Voorbereidende turnoefeningen 
 
Als je niet geregeld aan sport doet, moet je turnoefeningen doen. Zo voorkom je krampen, 
pijnlijke spieren en verrekkingen. Met die oefeningen mag je niet wachten tot de dag dat je 
vertrekt! 
Begin ongeveer één maand op voorhand en oefen om de twee dagen ongeveer 10 min. 
 
1.   Lig op je rug, de benen half gebogen (knieën dus een beetje opgetrokken), armen gekruist op de 

borst, de schouders en het hoofd oprichten en weer laten zakken. (15 tot 20 maal) 
 
2.   Sta op de tippen van de tenen, de hand gesteund (op bank, een afsluiting) één been volledig 

plooien, het andere been gestrekt vooruit. 
 
3.   Zit op de knieën, zich links en dan rechts van de benen zetten, en zich weer oprichten zonder de 

hulp van de handen. 
 
4.   Spreidstand, de benen gebogen, met een sprong de benen, die gebogen blijven, samen brengen, 

deze oefening al huppelend 15 maal herhalen. 
 
5.   Voeten samen, knieën samen, benen gebogen, ter plaatse springen, punten van de voeten 

afwisselend naar links en rechts. (10 maal aan elke kant) 
 
6.   Ruglig, benen in de lucht tot 90°, armen gekruist op de borst, hoofd en schouders heffen. (20 

keer) Idem met de rechtervoet op de grond, idem met de linkervoet op de grond. 
 
7.   Gehurkt, de handen op de grond. Met een sprong de voeten van links naar rechts brengen, de 

handen zijn gesteund op de grond. 
 
8.   Rechtstaan, armen voorwaarts gestrekt, benen buigen tot hurkstand en veren, armen 

tegelijkertijd zwaaien, terug recht. (10 maal) 
 
9.   Hordezit. Romp voorwaarts buigen, recht naar voor kijken, handen grijpen enkel van gestrekte 

been.              (10 maal met elk been) 
 
10.  Rug tegen de muur benen 90° gebogen.           (1 min. volhouden) 
 
11.   Linkerbeen gebogen, rechterbeen gestrekt.       Gebogen been strekken tot spreidstand.           

Daarna ook met rechterbeen gebogen, linkerbeen gestrekt. 5 keer rechts en 5 keer links. 
Langzaam uitvoeren. 

 
 
 
Veel wandelen, veel lopen, veel in de buitenlucht zijn… Het werkt allemaal mee om je in vorm 
te brengen. Ook rolschaatsen en skeeleren zijn prima oefeningen, vooral omdat je er een 
beter evenwichtsgevoel door krijgt. 
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 Lessenmap 
 
-In de periode voor de sneeuwklas werken de kinderen   
in de klas een heel project rond Oostenrijk uit volgens   
de leerplannen van W.O.. 
-De kennis die ze dan opdoen wordt ginds aan de 
werkelijkheid getoetst. 
De sneeuwklas is een pedagogisch verantwoorde 
onderbreking van het normale schoolleven.  
-Natuurlijk staat het sportieve ontwikkelen hier op de  
voorgrond, terwijl het cognitieve (leren met het hoofd) minder naar voor komt.  
Maar kinderen leren veel meer uit praktijk dan uit theorie.  
-In de afgelopen jaren leerden ze bijvoorbeeld hoe je een brief moet schrijven, nu is het 
een werkelijke situatie. Alle lessen zijn meer met de werkelijkheid verbonden. Vaak zal je 
kind zelf niet ervaren dat het eigenlijk aan het leren is.  
-Een leerwandeling in de vorm van een spel, een bezoek aan de zoutmijn, een stadsbezoek 
zijn W.O.-lessen waarin je leert over het reliëf, over de streek, de geschiedenis, de 
cultuur, ,… 
-Maar we zullen ongetwijfeld ook stilstaan en genieten van de prachtige natuur: kijken, 
voelen, luisteren,… 
-Een verslagje schrijven voor het dagboek/reisverslag, een folder ontwerpen, een brief 
schrijven, …  behoort bij taal.  
-Zelfstandig betalen en goed controleren of het gepast is: een wiskundeles. 
-Je kind leert tijdens die periode zelfstandigheid, ook op sociaal gebied zal het leren 
rekening houden met anderen, met hun gevoelens, met hun karakter.  
-Samen leren leven is taken verdelen, orde houden, elkaar helpen, samenwerken in groep, 
het gezellig maken, zingen, organiseren, … 
-Meer mens worden is zich inzetten voor anderen, zorgen voor zichzelf, goed eten, 
dankbaar zijn, bezinnen, … 
 
 

Pret en verzet (spelboekje) 
 
Tijdens de (schaarse) vrije momenten kunnen de kinderen werken in dit boekje. Ook tijdens 
de reisweg in de bus kan dit gebruikt worden als ontspanning. 
Kleuren, kruiswoordraadsels, spelletjes, … maak zelf een keuze. 
 
Liedjesboekje 
 
Ook dit neem je best mee in de bus.
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De keuken 
 

Wij verblijven in een hotel met Belgisch-Oostenrijkse uitbaters. 
Zij staan bekend voor hun lekkere keuken.  
Ook worden de menu’s aangepast aan kinderen. 
Het spreekt voor zich dat de kinderen ook een handje toesteken 
bij het afruimen van de tafels.  
 
Er wordt rekening gehouden met kinderen met een allergie, 
speciaal dieet, vegetariërs of moslims.  
Gelieve dit wel op voorhand te melden op de medische fiche. 

     
 

Het vieruurtje 
 
Omdat er tijdens het vieruurtje alleen thee, water of warme choco aangeboden wordt, 
vragen wij of er ouders zijn die iets willen bakken. (wafels, speculaas, cake/cakejes, 
koekjes,…) 
Gelieve 40 stuks te verpakken in folie of plastic zakken . 

 
zaterdag :     dinsdag :  
zondag:    woensdag :   
maandag :     
     

Snoep 
 
Wij vragen om je “gezond” verstand te gebruiken bij het meegeven van snoep. Je kind 
krijgt ginds zeker voldoende eten. Daarom stellen we voor om voor maximum € 3,00 snoep 
mee te geven.  
Kinderen die veel snoepen, hebben geen eetlust meer aan tafel en eten dus weinig gezonde, 
voedzame dingen. 
Chips wordt niet toegelaten, niet in de bus en niet in het hotel.
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Medische Dienst  
 
Indien je kind ziek wordt, gaat één van de Belgische medewerkers én een leerkracht van 
ons team met je kind naar de dokter. 
In noodzakelijke gevallen worden zieken/gewonden naar het ziekenhuis gevoerd.  
Het Rode Kruis zorgt voor het transport onder de voor de zieke of gewonde best 
aangepaste voorwaarden. In zo’n geval is het vanzelfsprekend dat de ouders zelf 
onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 
 

•   Medische fiche 
Indien jouw kind speciale medische aandacht vraagt, dienen wij en de medische dienst 
daarvan op de hoogte te zijn. Wij vragen daarom de medische fiche (zie bijlage 1) 
grondig in te vullen en VOOR DE KERSTVAKANTIE af te geven in de klas.  
Bij medische problemen of belangrijke dingen bespreek je dit best ook met één van ons, 
kom eens langs in de school zodat je ons meer uitleg kan geven. Vermeld het probleem 
wel op de medische fiche.  
•   Medicijnen 
Medicijnen voor onderweg of ter plaatse, geef je liefst de laatste schooldag voor het 
vertrek af aan ons (indien het echt niet anders kan mag het ook nog bij het vertrek). 
Vermeld op de fiche de hoeveelheid en de tijdsstippen wanneer het gebruikt moet 
worden. Schrijf dit ook met de naam van je kind op de verpakking (indien mogelijk).  
Geef geen medicijnen voor ditjes en datjes mee. Die nemen wij mee in onze EHBO-
koffer.  
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Grens- en andere formaliteiten 
 

1.   Toestemming voor sneeuwklassen  Voor iedereen 
Bijgevoegd formulier (bijlage 2) invullen en ondertekenen en zelf in het 
gemeentehuis laten wettigen. Geef dit document tijdig af in de klas! 
 
Woon je niet in Heusden-Zolder, ga dan met het formulier naar je eigen gemeente en laat 
het wettigen, ook de reispas moet je daar zelf afhalen! 

 
 

2.   Identiteitsbewijs (tijdig afgeven in de klas!) 
a.   Voor Belgische kinderen ouder dan 12 jaar 

è Een geldig kids-ID  
è De identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar. 
è Een geldige internationale reispas (rood boekje) 
 

b.   Voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
è Een geldige internationale reispas (rood boekje) 
è Een kids-ID  

§   Als je onlangs met vakantie ging, heb je dit pasje misschien al gehaald 
op het gemeentehuis.  
Controleer zeker de vervaldatum! Geef dit pasje af in de klas. 

§   Heb je dit reispasje niet of is het vervallen dan moet je een kids-ID 
aanvragen in het gemeentehuis.  
Ga vóór 15 december samen met je kind en een geldige pasfoto met 
witte achtergrond naar het gemeentehuis want de wachttijd bedraagt 3 
à 4 weken. (Wij hebben de documenten reeds enkele weken voor het vertrek nodig 
om de verzekeringsformulieren in orde te brengen.) 

 
 

3.   Als ziekteverzekering verplicht voor het buitenland:  
de Europese Ziekteverzekeringskaart  (EZVK) 

è Vraag de Europese Verzekeringskaart zelf aan 
bij je eigen ziekenfonds. 
è Voor terugbetaling van medische kosten in het 
buitenland. 

 

(Zo snel mogelijk, want bij sommige mutualiteiten duurt het enkele weken voor ze het 
versturen). Geef het formulier af in de klas. 
 

 

4.   De medische fiche is van belang voor ons en de plaatselijke geneesheer. 
      Vul het goed in. Het wordt vertrouwelijk behandeld.  
 

Geef al deze documenten zo snel mogelijk mee aan je kind. 
(Wij hebben de documenten tijdig nodig om onze administratie in orde te brengen.) 
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Medische 

fiche  

(bijlage 

1) 

  

!"##$%&'())#"!

 

 
Naam:  ______________________________Voornaam___________________________  

Straat:  __________________________________________nr:_____________  

Gemeente_______________________________    Geboortedatum:  ____  /  _____/  ______  

Telefoonnummer  :  ______________________GSM-nummer:  ______________________  

E-mailadressen  ouders:  ____________________________________________________  

                                                                              ____________________________________________________  

Naam  ziekenfonds:  ________________________________________________________  

Naam  huisarts:  ____________________________________________________________  

Telefoonnummer  huisarts:  ___________________________________________________  

Mag  de  leerkracht  in  geval  van  problemen  de  huisarts  raadplegen?  Ja/Nee      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Schrappen  wat  niet  past)  
Lengte:  __________      Schoenmaat:    _________     Gewicht:  _________  

Datum  laatste  tetanusvaccinatie:  _________________________________________  
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Datum  hepatitis  B  vaccinatie  :  ___________________________________________  

Bloedgroep  (indien  gekend):  ___________  

Allergie:    

voor  voedsel:  welk?  

____________________________________________________________________  

voor  medicatie:  welke?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

andere  allergieën  (waarmee  rekening  gehouden  moet  worden)  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Aangepast  dieet:          O  geen  varkensvlees  /  moslim      O  vegetariër     

Ik  heb  een  eigen  skihelm:        O  ja            O  neen  

Ik  wens  graag  mijn  eigen  skimateriaal  mee  te  nemen:      O  skilatten      O  skibotten      O  neen    

        

Te  nemen  medicatie  tijdens  de  sneeuwklassen:  (wat,  wanneer,  hoe)  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Heeft  je  kind  last  van  reisziekte?  

_________________________________________________________________________  

Heeft  je  kind  last  van  bedwateren?  

_________________________________________________________________________  

Heeft  je  kind  last  van  astma?  

_________________________________________________________________________  

Heb  je  last  van  andere  lichamelijke  aandoeningen?  

_________________________________________________________________________  

Zo  ja,  welke?  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Zijn  er  andere  dingen  in  verband  met  je  gezondheid  die  belangrijk  zijn  om  te  weten?  Zo  ja,  

welke?  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

Ik,  ______________________________________  verklaar  hierbij  dat  dit   formulier  eerlijk   is  

ingevuld  en  dat  de  begeleiders  van  de  sneeuwklassen  medicijnen  mogen  toedienen  aan  mijn  

zoon/dochter  indien  dit  nodig  is.  

Dit   formulier   wordt   enkel   gebruikt   om   problemen   tijdens   sneeuwklassen   te   vermijden.   De  
inhoud  van  dit  formulier  is  strikt  vertrouwelijk  en  zal  met  de  nodige  discretie  behandeld  worden.  
  

Handtekening  ouders:  

  

 

 
 

   
 
 

        Toestemming (bijlage 2) 
  

 
TOELATING	  AAN	  MINDERJARIGE	  OM	  ALLEEN	  NAAR	  HET	  BUITENLAND	  TE	  REIZEN	  
	  
Ik,  ondergetekende,  ………………………………………....  (naam  en  voornamen),  

wonende  te  …………………………………………………  (adres)  

…………………………………………………  

geef  toelating  aan  mijn  minderjarige  zoon/dochter  

…………………………………………………………...…  (naam  en  voornamen  kind)  

geboorteplaats  en  -datum  

…………………………………………………………….........................  

om  zich  te  begeven  naar    Oostenrijk  (land  van  bestemming)  

van    14 februari 2020    tot   21 februari 2020 

onder  begeleiding    

Leerkrachten Basisschool ‘t Molenholleke    

  
  
Heusden-Zolder,  …………………………………(datum)  
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Handtekening    
  
  
  
Gezien  voor  wettiging  van  de  handtekening,  hierboven  geplaatst  
  
  
  
Voor  de  burgemeester    
  
  
  
De  gemachtigde  beambte  
  
  
  
stempel  


