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Aan de leerlingen van 5 HAVO / 6 VWO en hun ouders,

Ter afsluiting van de lessen lichamelijke opvoeding gaan we op dinsdag 22 januari 2019 met alle
leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO skiën/snowboarden bij SNOWWORLD LANDGRAAF:
Witte Wereld 1 6372 VG Landgraaf, tel 045 54 70 700 www.snowworld.nl
We vertrekken om 09.00u richting Landgraaf. Afhankelijk van het verkeer komen we daar aan rond
de klok van 11.00u. Tussen 11.00u – 12.00 worden de ski- of snowboardmaterialen uitgedeeld en
kun je je omkleden. Tussen aankomst en gereedmaken om de piste op te gaan, heb je ook nog de
tijd om wat te eten en te drinken, zodat je fit de piste op kunt gaan. Zorg hierbij voor eigen lunch!!
Om 12.00u gaan we de piste op en hebben we 2 uur skiles/snowboardles voor de beginners /vrij
skiën-boarden voor gevorderden. Om 14.00u is het inleveren van de materialen en omkleden. Hoe
sneller je dit doet, hoe eerder je nog wat kunt eten of drinken, eventueel voor eigen kosten in het
restaurant. We vertrekken uiterlijk 15.00u weer richting Tilburg. Ga ervan uit dat je uiterlijk rond
17.00u weer op school bent.
Het volgende is verder belangrijk:
- draag prettige, niet al te nieuwe, beschermende en warme kleding, de temperatuur in de hal
bedraagt -5 graden Celsius en de zon schijnt er niet!!
-

skikleding huren? Jas en broek voor € 10,00, te betalen daar aan de kassa!

-

het dragen van handschoenen is verplicht. Vergeten = daar kopen á € 5,-!!!

-

er zijn lockers waar je je spullen kunt opbergen (€ 0,50); samen doen is mogelijk.

-

materiaal zit bij de aanbieding inbegrepen dus het is niet handig met eigen skies of boards te
gaan slepen.
het dragen van eigen schoenen en helm is toegestaan;

-

Het betreden van het funpark is alleen toegestaan voor gevorderden die een backprotector
en helm dragen.

-

de schoolverzekering is voor deze dag geldig.

Zorg dat je op tijd bent, want de bus vertrekt uiterlijk om 09.00u!!
Alvast een leuke dag gewenst,
sportieve groet,
namens de sectie LO!!

