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Vmbo theoretische leerweg

Beste ouder, verzorger,

Gare du Nord 5

Tijdens de ouderavond op 26 augustus jl. is de wintersportreis naar Gerlitzen in Oostenrijk benoemd tijdens de voorlichting in de klas. Ook de leerlingen zijn geïnformeerd over
deze reis. De wintersportweek gaat plaatsvinden in de voorjaarsvakantie van vrijdag
20 februari tot en met woensdag 25 februari 2015.
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Als bijlage ontvangt u informatie én het inschrijfformulier voor deze reis. Wij vragen u om
het inschrijfformulier ingevuld voor 10 oktober a.s. weer af te geven bij ondergetekende
de heer Koolmoes.
Gedurende het schooljaar wordt u op de hoogte gehouden over de organisatie en spelregels die gelden tijdens de reis.
Voor vragen en informatie kunt u mailen naar d.koolmoes@brederomavo.vova.nl.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Dhr. D. Koolmoes
Coördinator wintersportreis

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Bijlage: - Informatie wintersportreis 2015
- Inschrijfformulier wintersportreis 2015

Informatie Wintersport 2015
Data reis: in de voorjaarsvakantie van vrijdag 20 februari t/m woensdag 25 februari 2015

1.1

Thema:

De wintersportreis is gepland in de voorjaarsvakantie, het is dus niet een week extra vakantie. Het is de
bedoeling dat iedere deelnemer les krijgt in skiën of snowboarden op zijn/haar eigen niveau. Afhankelijk
van het aantal inschrijvingen en het beheersingsniveau worden lesgroepen gemaakt. We gaan er in
ieder geval vanuit dat er een beginnersgroep zal zijn voor skiën en snowboarden. Daarnaast is het
mogelijk een gevorderde groep te vormen voor skiën en/of snowboarden.

1.2

Informatie skigebied en accommodatie (onder voorbehoud beschikbaarheid)

Het wintersportgebied waar wij heen gaan heet Gerlitzen, wat gelegen is in Oostenrijk. Het is een goed
ontwikkeld en compact skigebied met een uitdagend pistenplan waarin hoogteverschillen zijn van meer
dan 1.000 meter. Gerlitzen ligt in de buurt van Villach en is heel geschikt voor schoolgroepen door zijn
overzichtelijkheid. Naast steilere rode en zelfs zwarte pistes zijn er ook blauwe afdalingen mogelijk. Er
is daardoor voldoende keus voor schoolgroepen. De hoogste liften gaan tot ca. 2.000 meter. Het gebied
is tot mei sneeuwzeker en is een paradijs voor snowboarders door het grote aantal stoeltjesliften. Een
kwalitatief en hoogstaand wintersportgebied. Het hotel waar we zullen verblijven heet Gasthof Schluga
in Steindorf. Voor meer informatie zie: www.gerlitzen.com

1.3

Ouderbijdrage:

Indicatief kostenoverzicht*
Jongeren tot en met 18 jaar
Vanaf 19 jaar en ouder
Ski/Snowboardles

€ 367 (het dragen van een veiligheidshelm is verplicht)
€ 398 (het dragen van een veiligheidshelm is verplicht)
€ 44 (voor vier dagen)

Materiaalhuur**:
Skiset (schoenen, ski’s en stokken)
Snowboardset (softboots en board)
Huur helm

€ 39
€ 50
€ 10

*inclusief groepsverzekering en bagagedekking.
**indien eigen materiaal beschikbaar is, kan dit meegenomen worden.
Deze kosten zijn indicatief. De werkelijke kosten hangen af van de grootte van de groep, de keuze
voor skiën of snowboarden en brandstofprijzen. Wij proberen zo spoedig mogelijk de werkelijke kosten
bekend te maken.
Wij willen benadrukken dat het mogelijk is om de bijdrage in delen te betalen (spaarregeling). Zie het
inschrijfformulier.
Rekeningnummer school :
NL49 INGB 0655.0160.82 ten name van Bredero Mavo. Ook voor de leerlingen van het Bredero
Lyceum/ De nieuwe Havo.
Vermeld hierbij naam en klas van uw zoon/dochter !
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1.4

Arrangement:






1.5

Vervoer: een luxe touringcar op basis van Royal Class
Verblijf: in Gasthof op slaapkamers voor meerdere personen voorzien van douche/wc op de
etage.
Verzorging halfpension: (ontbijt/avondmaaltijd) deze begint met de avondmaaltijd op de dag
van aankomst en eindigt met het ontbijt op de morgen van vertrek. Op de terugweg eten wij
onderweg (op eigen kosten)
Skipas voor 4 dagen
Reisbegeleiding: HUSKI

Voorlichtingsavond:

Voordat de studiereis gaat plaatsvinden is er een informatieavond op school. Over de precieze datum
wordt u later geïnformeerd. Op de avond wordt het programma voor de wintersportweek verder
toegelicht. Deze avond is bedoeld voor ouder(s) en kind. Als u nu al vragen heeft, kunt u zich wenden
tot de organisatie.

1.6

Contract:

Omdat het een schoolactiviteit is, krijgt u een contract dat ondertekend moet worden door de ouder(s)
en de leerling. Dit contract wordt op de voorlichtingsavond uitgereikt en toegelicht. Deze dient direct
ondertekend te worden. Hierin staan een aantal afspraken en gedragsregels die nodig zijn voor het goed
laten verlopen van de wintersportweek.

1.7

Organisatie:

De heer D. Koolmoes; d.koolmoes@brederomavo.vova.nl
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Wintersport

inschrijfformulier wintersportreis bovenbouw 2014-2015

Naam zoon/dochter : …………………………………………………………………….
Klas

: …………………………………………………….......................

Wintersportreis Oostenrijk

(opgeven voor 10 oktober)

Mijn zoon/dochter gaat wel / niet mee met de wintersportreis in de voorjaarsvakantie van 20 februari
t/m woensdag 25 februari 2015.
De ouderbijdrage* wordt voldaan:
□ in één keer (uiterlijk 6 februari 2015)
□ in termijnen van minimaal € 100,(de laatste termijn zal voor 6 februari 2015 moeten zijn voldaan)**

* De ouderbijdrage is afhankelijk van het te huren materiaal, de keuze voor snowboarden of skiën en
het niveau (beginner/gevorderden). Hierover wordt u nader geïnformeerd.
** U wordt verzocht om zelf de termijnen over te maken, u ontvangt hiervoor geen acceptgiro.

Ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………………….…, bevestigt hierbij de
deelname aan de wintersportreis bovenbouw van zijn/haar zoon/dochter en is op de hoogte dat door
ondertekening van dit formulier de verplichting wordt aangegaan tot deelname aan de gekozen
excursie(s) en betaling van de hiervoor bestemde ouderbijdrage.

Naam ouder/verzorger:………..………………………………………………..............
Handtekening:…………………..………………………………………………..............
Datum en plaats:……………….………………………………………………..............

Rekeningnummer school:
NL49 INGB 0655.0160.82 ten name van Bredero Mavo.
Vermeld hierbij de naam en klas van uw zoon/dochter !
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