
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van de 
leerlingen van de brugklas 
 
 
Boxmeer, maart 2022 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Onze brugklas leerlingen gaan volgende week skiën, rodelen en klimmen bij Snowworld in Landgraaf  
 
Onderstaand kunt u vinden op welke dag uw kind in Landgraaf zal zijn. 
 
Maandag 14 maart: 1MHa – 1MHd – 1HAd – 1AGa:   
Aanwezig op school uiterlijk 07.15 uur (aula in S). Terug op school: tussen 17.15 en 17.30 uur. 
 
Dinsdag 15 maart:   1MHc – 1Ma – 1HAc – 1HAb:   
Aanwezig op school uiterlijk 07.15 uur (aula in S). Terug op school: tussen 17.15 en 17.30 uur. 
 
Woensdag 16 maart:  1MHb – 1HAa – 1Gb: 
Aanwezig op school uiterlijk 07.15 uur (aula in S). Terug op school: tussen 17.15 en 17.30 uur. 
 
Enkele gegevens over het skiën in Landgraaf: 

• Alle leerlingen krijgen skiles onder begeleiding van gediplomeerde skileraren. 

• Naast het skiën zullen de leerlingen ook gaan rodelen en gebruik maken van het klimpark. 

• De leerlingen krijgen tussendoor voldoende pauze en maken gebruik van een EIGEN lunchpakket. 

• We dragen een mondkapje in de bus en houden de bus schoon en eten/drinken niet onderweg. 

• Aangezien de temperatuur in de skihal -5 graden is, is het raadzaam om warme kleding te dragen waarin 
prettig bewogen kan worden. Handschoenen zijn verplicht voor het skiën en het klimmen. 

• De leerlingen kunnen per persoon één kluisje huren. Hiervoor wordt €2 per pin betaald.  
 
Omdat bij het skiën een bepaalde mate van risico aanwezig is, hanteren we de volgende gedragscode waar 
elke leerling zich aan zal moeten houden: 

1. De leerling blijft gedurende de les bij de skileraar. 
2. Tijdens het skiën zal de leerling zich aan de pisteregels moeten houden; dat wil zeggen dat hij/zij 

tijdens het skiën in slalom naar beneden moet en noch zichzelf noch andere deelnemers tijdens het 
skiën in gevaar mag brengen.  

3. Tijdens deze schoolactiviteit gelden de ‘normale’ schoolregels daarbij is de leerling verantwoordelijk 
voor zijn/haar eigen gedrag. 

 
De kosten van deze activiteit staan in de ouderbijdrage en zullen automatisch worden verrekend. 
 
De leerlingen die door omstandigheden niet aan deze activiteit kunnen deelnemen, moeten dat melden bij de mentor 
en in overleg met de coördinator wordt er een keuze gemaakt qua dag invulling.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen van der Straaten 
Conrector onderbouw h/v 
 
Alice Geerdink 
Conrector mavo en brugklassen mavo/havo 
 


