
Sint-Michielsschool 

Zesde leerjaar 
 

SNEEUWKLAS! 
 

 

 

 

Wat nemen we mee?  
 
 
 
 
 
 
 
Aan te trekken bij het vertrek 
 

• Skibroek/skipak (waterdicht)  

• Warme jas (waterdicht) 

• Stevige winterschoenen (geen gladde zool) of snowboots 

• Warme sokken 

• Warme trui 

• Short + T-shirt 

• Versierde sneeuwklasmuts 
 
De handbagage (= rugzakje) 
 

• Identiteitskaart of KidsID 

• Europese ziekteverzekeringskaart (online aanvragen) 

• Een dekentje en/of kussentje 

• Ontbijtpakket (geen drankjes in glas en geen ‘slappe’ of breekbare yoghurtpotjes) 

• Drinkfles (of flesje water) 

• Een spel kaarten, een minigezelschapsspel of wat lectuur 

• Een plastieken zak (in geval van een nare maag) 

• Papieren zakdoekjes 

• Eventueel een pilletje tegen reisziekte (voor busrit ’s morgens + één voor de terugreis) 

• Eventueel voorgeschreven geneesmiddelen, deze worden ter plaatse opgehaald 
 (overal naam + eventueel wat extra uitleg op) 
 Voor medicatie dient ook de brief “medicatie kortstondig gebruik” ingevuld te worden.  
 Deze brief vinden jullie op de website van de school. 
 
 



De reiskoffer 
 
De koffer is herkenbaar door een groen lintje en een sticker van de school (wordt meegegeven op 
vertrekdag).  
De reiskoffer moet door de kinderen zelf gedragen worden! Dus voorzie bij voorkeur een valies 
op wieltjes. 
 

• Een lange warme broek en eventueel een lichte 

• Enkele T-shirts, polo’s of sous-pulls 

• Meerdere paren warme, hoge kousen (o.a. voor het skiën)  

• Pantoffels met harde zool (verplicht in hotel) 

• Een paar gemakkelijke schoenen (vb. sportschoenen) 

• Handschoenen (geen gebreide, verplicht bij het skiën) 

• Sjaal 

• Voldoende ondergoed 

• Pyjama 

• Zwembroek/badpak 

• Toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, kam of borstel, shampoo, tandenborstel, 
tandpasta (geen deo-spuitbus) 

• Het nodige voor de meisjes 

• Zonnecrème, lippenbalsem en aftersun 

• Skibril en zonnebril 

• Skihelm (zeker in valies, mag er niet aanhangen!) 

• Zakdoeken 

• Chique verkleedkledij 

• Een zak/plastiek/schelpje/… om te zakkenglijden. 

• Linnen zak (voor vuil wasgoed) 

• Gezelschapsspel 

• Een genaamtekende witte T-shirt (voor ons sneeuwklasT-shirt) 

• Sneeuwklasmap 

• Pennenzak (ook lijm, schaar, kleurpotloden, …)  

• Karton met papierklem of een clipbord + plastiek mapje 

• Bekertje (met naam) 

• Lampion + theelichtje (op batterijen) 

• Enveloppen, adressen, briefpapier (geen postzegels) 
 
Dit mag NIET mee! 
 

• Alle juwelen (eigen verantwoordelijkheid) 

• Wekker, zaklamp, computerspelletjes, zakmes, GSM, Mp3, smartphone, … 

• Snoep, eten 

• Eigen EHBO 

• Geld 
 
 

Alles naamtekenen !!! 


