
                  Borgerhout,  9 januari 2020 
 
Geachte ouders, 
 
We ontvingen de laatste gegevens over de afreis naar Zwitserland. 
 
Vertrek: 
 
We verzamelen op woensdag 15 januari om 17u00 in de centrale hal van het Centraal Station 
Antwerpen. De leerlingen melden zich eerst aan bij hun klastitularis. Na een seintje nemen ze afscheid 
van hun ouders en zetten ze zich bij hun klastitularis. Ze houden hun bagage bij zich.  
Op donderdag 16 januari komen we rond 11u30 aan in Zinal. 
  
 
Terugkomst:  
 
Op donderdag 23 januari komen we om 12u31 aan in het Centraal Station Antwerpen. 
Gelieve je kind persoonlijk bij de klastitularis af te halen vanaf het moment dat de leerlingen in een 
klasrij staan. 
  
 
Adres van uw dochter/zoon: 
       
Hotel Diablons  
Xaveriuscollege 
Naam kind + klas 
CH-3961 Zinal    
  
Kleef op de brieven steeds een priorzegel en voorzie op de envelop 2 lichtblauwe stippen. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………… Klas: ………………………………………. 
Mijn kind wordt afgehaald bij de klastitularis in het station door:  
O ouders  
O iemand anders nl…………………………………………………….. 
Handtekening ouder(s): 
 
 
 
 



 
Opmerkingen: 
 

- 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. 

- Zorg dat u de reiskoffer niet te zwaar maakt: uw kind moet hem zelf dragen!  
- Gelieve voor onderweg een lunchpakket en voldoende water in een drinkbus te voorzien. 
- Zorg ervoor dat alles wat uw kind bij zich heeft duidelijk genaamtekend is.   
- 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).  

- 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.   

- Vergeet het identiteitsbewijs en de ziekteverzekeringskaart niet weg te stoppen in de 
handbagage.  

 
 
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! 


