
Zinal



Financies

 deel reeds betaald

 afrekening achteraf:

 kaartjes en postzegels

 souvenirs

 verschil skipas gevorderd-beginner is 53 euro

 geef geen geld mee aan de kinderen

 bijdrage ziekenfonds



Totaliteits-
onderwijs



Hotel 
Les Diablons 

Zinal



Zinal 
1670 m



Heen op 
woensdag 
16 januari +/- 17.00u Centraal Station 

Antwerpen

Volgende morgen aankomst hotel

Heen op 
woensdag 
16 januari §+/- 17.00u Centraal Station 

Antwerpen

§Volgende morgen aankomst hotel



Terug op 
donderdag  
24 januari +/- 20.00u vertrek aan het hotel de 

vorige avond

+/- 12.00u aankomst Centraal 

Station Antwerpen



De treinreis
Antwerpen - Leuven → gewone 

trein

Leuven – Sierre → nachttrein

Sierre– Hotel Les Diablons → bus



De nachttrein





VOORAF
Administratie

• Identiteitskaart, Kids-ID, witte 

kinderpas of paspoort 

• SIS-kaart niet nodig

• Europse ziekteverzekeringskaart 

(bij ziekefonds aanvragen)



VOORAF
Voorbereiding 

in de klas

• Sneeuwschoolmap 

•Materiaal verdelen:

• stapschoenen

• skipak – skibroek

•glijzak



TIJDENS
Activiteiten

• Elke dag een leerwandeling + 

verwerking

• Skiën (2,5uur)

• Brieven schrijven

• Dagboek schrijven

• Muzische activiteiten



TIJDENS
Post

• Op tijd beginnen schrijven

• Steeds naam leerling –

Xaveriuscollege – klas vermelden

• Afzender niet vergeten

€1,30



TIJDENS
Reiskledij

• ski-jas en skibroek (of skipak)

• onder skikledij, gemakkelijk zittende 

kledij

• wandelschoenen (goed profiel, geen 

moonboots)

• trui met sluitende hals

• muts/sjaaltje van Xaco

• handschoenen

• plastieken zakje in broekzak

• eventueel horloge



TIJDENS
Kleine rugzak 
(handbagage)

• pantoffels

• identiteitskaart, kids-ID, paspoort of 

witte kinderpas

• snack (enkele boterhammen + 

koekje)

• drinkbus of plastiek flesje met 

schroefdop

• stripverhaal en/of 

minigezelschapsspelletje

• reisdekentje 



TIJDENS
Kleine rugzak 
(handbagage)

• nat washandje in plastiek zakje

• eventueel fototoestel

• eventueel geneesmiddelen



TIJDENS
In de reiskoffer

• voldoende huiskledij: jeans, T-shirts, 

truien

• 8 paar sokken

• 3 paar skisokken

• pyjama

• voldoende ondergoed voor 9 dagen

• hygiënische verzorging voor meisjes

• zakdoeken en/of papieren zakdoekjes

• 2 handdoeken en washandjes



TIJDENS
In de reiskoffer

• toiletgerei: zeep, shampoo, tandpasta, 

tandenborstel, …

• zwempak en badhanddoek

• linnen zak voor vuil goed

• zonnecrème (hoge 

beschermingsfactor) en lippenbalsem

• zonnebril en/of skibril

• 2 veiligheidsspelden, touw, 

reserveveters

• skihandschoenen



TIJDENS
In de reiskoffer

• briefpapier, enveloppen, 

adressenlijstje

• sneeuwschoolmap en pennenzak

• 1 gezelschapsspelletje

• plastieken ‘glijzak’

• 1 leesboek en 1 stripverhaal

• Verkleedkledij: gala

• fluohesje

• eventueel reiswekker



TIJDENS
Niet 

meenemen!

• zakgeld

• snoep

• SIS-kaart

• GSM

• elektronische spelletjes



TIJDENS
Denk aan:

• alle kledij en gerei naamtekenen

• labels aan koffer en handbagage



NA
Sneeuwschool-

rapport



Enkele sfeerbeelden



In de klas



Trein



De nachttrein



Zelf bagage 
dragen



Uitzicht



Leerwandeling



De kamer



De kamer



Het restaurant



Buffet



Ski



Ski



Ski



Ski



ski



Ski



Avondactiviteit



Avondactiviteit



Dankavond–
gala-avond 



Bedankt ouders,
voor uw steun aan dit unieke 

project!


