Borgerhout, januari 2018
Geachte ouders,
We ontvingen de laatste gegevens over de afreis naar Zwitserland.

Vertrek:
Verzamelplaats: grote hal Centraal Station Antwerpen.
Datum: woensdag 17 januari
Verzameluur: de leerlingen verzamelen bij hun klastitularis en houden hun bagage bij zich.
Verzameling om 17u15
Vertrekuur trein: 17u 48 (aankomst Zinal - Zwitserland: rond 09u30 op donderdag 18 januari)

Terugkomst:
Op donderdag 25 januari in het Centraal Station Antwerpen om 11u12.

- Gelieve uw kind tijdig te brengen én op te halen in het Centraal Station
Antwerpen.
- Ophalen van uw kind op 25 januari: vergeet niet om u bij de klasleerkracht
te melden, zo kunnen we beter controleren wie er opgehaald is.
Info; U kan op de website van de school geregeld nieuwtjes lezen betreffende het verloop van de
sneeuwschool.
1) Ga naar: ls.xaco.be
2) Kies vervolgens FOTO’S en dan SNEEUWSCHOOL
We zetten zo snel mogelijk foto’s online, maar dit kan wel een dag of twee duren.
Adres van uw dochter/zoon:
Aan ………………………………. Klas 6 …….
Xaveriuscollege
Hotel Diablons
CH-3961 Zinal
Denk eraan: véél schrijven en eerste brief ... tijdig weg!
Op de brieven steeds een priorzegel kleven!
Naam: …………………………………………………………………………………… Klas: ……………………………………….
Mijn kind wordt afgehaald bij de klastitularis in het station door:
O ouders
O iemand anders nl……………………………………………………..
Handtekening ouder(s):
______________________

Bemerkingen:
1. In iedere klas wordt door de titularis uitgelegd welk leer- en knutselgerei uw kind nodig heeft,
aangevuld met nog enkele specifieke aanduidingen voor zijn/haar klas en wat er eventueel in
rugzakje of reiskoffer bijkomt.
2. Zorg dat u de reiskoffer niet te zwaar maakt: uw kind moet ze zelf dragen!
3. Gelieve voor onderweg een lunchpakket en voldoende drank te voorzien (in een PET-flesje met
schroefdop).
Allerlei:
1. Zorg ervoor dat alles wat uw kind bij zich heeft duidelijk genaamtekend is.
2. Aan elk bagagestuk (koffer en rugzak) hangen we een label met naam. Elke leerling krijgt er 2 in de
klas. Zorg ervoor dat ook binnenin het bagagestuk een duidelijke aanduiding van de eigenaar is
aangebracht (label of etiket met dezelfde gegevens)
3. Indien uw zoon/dochter nog enkele speciale zorgen of medicatie nodig heeft die niet op de
medische fiche zijn meegedeeld, gelieve ze dan te melden aan de klasleerkracht. Gebruik daarvoor
een kaart naar keuze en stop ze in een envelop.
4. Bij de terugreis op 25 januari, dient u uw kind persoonlijk bij de klastitularis af te halen vanaf het
moment dat de leerlingen in de klasrij staan.

Wij danken u voor de inspanningen die u gedaan hebt om uw kind op sneeuwschool te laten gaan. We
verzekeren u dat we al het mogelijke zullen doen om de reis tot een boeiende en leerrijke ervaring te
maken.

De directeur, de leerkrachten en de monitoren.

Maak er met je zonnige humeur en je
helpende hand een fijne reis van !

