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Merelbeke, 9/11/2018 
Beste ouder(s) 

Stilaan beginnen we uit te kijken naar de sneeuwklas, die doorgaat van 7 januari tot 16 januari 2019 in 
Zinal in Zwitserland. Om u impressies te geven van hoe zo’n sneeuwklas verloopt en om veel praktische 
regelingen mee te geven, nodigen wij u uit op de infoavond die doorgaat op maandag 3 december om 
19u30 in de klas. 

Gelieve onderstaand strookje zo snel mogelijk terug te bezorgen. 
 

Toch even uw aandacht voor dit: wanneer kinderen naar het buitenland trekken, moeten zij over een 
bewijs van identiteit beschikken. Aangezien de meesten toch nog bij de 11-jarigen behoren en dus nog 
geen echt identiteitsbewijs hebben, moet uw kind een Kids-ID bezitten. Zo’n Kids-ID vraagt u aan op de 
dienst burgerzaken en bevolking bij uw eigen gemeente. Dat gebeurt door één van de ouders SAMEN 
met het kind. U brengt een onbeschadigde recente pasfoto mee. De kostprijs bedraagt ongeveer €7.  
De prijs kan verschillen per gemeente. 
Zo’n aanvraag dient minstens 4 tot 6 weken op voorhand te gebeuren. Heb je de aanvraag te laat 
ingediend, dan kan de Kids-ID geleverd worden in spoedprocedure. De kostprijs kan oplopen van 90 
euro (dringende aanvraag) tot 130 euro (zeer dringende aanvraag). Het is dus raadzaam om dit 
document nu reeds aan te vragen. 

 
Met vriendelijke groeten 

Juf Geertrui, juf Maud en juf Magali 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Naam: ____________________, ouder van ____________________ uit L6A/L6B 
 
0 zal aanwezig zijn op de infoavond met ___ persoon/personen. 
 
0 zal niet aanwezig zijn. 
 
 
- Mijn kind is een beginnende/gevorderde (d.w.z. al meermaals geskied in de bergen) skiër. 
 
 
- Mijn kind heeft nood aan een aangepast dieet: ____________________ 
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