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Vrijdag 21 december 2018
Beste ouders en leerlingen,
Het aftellen is begonnen!
Met rasse schreden nadert ons vertrek naar het mooie Zwitserland.
Daarom nog enkele afspraken.
We verzamelen op maandag 7 januari 2019 om 16u30 op het perron van het
station van Merelbeke. Om iedereen tijd te geven om de valiezen klaar te maken
en zich voor te bereiden op de reis, worden de lessen voor de kinderen geschorst
vanaf de middag. Kinderen die dat wensen kunnen op school nog een warme
maaltijd nemen. In de namiddag voorziet de school geen opvang omdat de
leerkrachten zich ook moeten klaarmaken voor deze reis.
Bij aankomst op het perron meldt iedereen zich eerst bij de klasleerkracht.
De trein vertrekt om 16u47.
In Brussel- Zuid moeten we overstappen op de sneeuwklastrein. Bereidwillige
ouders die wensen mee te helpen bij deze overstap en kunnen meereizen tot in
Brussel-Zuid zijn van harte welkom. Voor hen zijn geen gereserveerde plaatsen
voorzien op de trein naar Brussel. Wees in Brussel-Zuid alert op uw persoonlijke
spullen.
Bij aankomst in Zinal (rond 11u dinsdagvoormiddag) nemen wij contact op met
onze directeur die dan een boodschap op de schoolwebsite zal plaatsen. Ook op
de Facebookgroep “Sint-Michielsschool Merelbeke sneeuwklas 2019 ” zal een
bericht geplaatst worden. Wie op deze manier op de hoogte wenst gehouden te
worden, dient zich hiervoor aan te melden via Facebook en zich lid te maken van
de groep.
Op de schoolwebsite kan u ook de volgende dagen op de hoogte blijven van ons
wedervaren. Dagelijks vind je daar een verslag en een aantal foto’s. Een
aanrader!
U mag ons weer thuis verwachten op woensdag 16 januari rond 14u10. Wij
houden jullie op de hoogte i.v.m. onze thuiskomst via de Facebookgroep. Ouders

die niet over Facebook beschikken, kunnen informeren bij andere ouders.
Waarvoor dank.
Iedereen krijgt graag post! Daarom nog even het adres:
Hotel Diablons
Naam kind
Sint-Michielsschool
CH-3961 Zinal (Valais)
Zwitserland
Denk eraan om de post tijdig te versturen!

Vergeet niet bij het maken van de valiezen de brief bij de hand te houden zodat
niets vergeten wordt. We doen nog een warme oproep om alles goed te
naamtekenen en samen met de kinderen de valies te maken (zo kennen zij ook de
inhoud van de valies).
We hopen op een fantastische sneeuwklas!
Het sneeuwklasteam
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