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Leiden, januari 2019 

 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 2, 

 

Op maandag 21 januari 2019 gaan de leerlingen uit de tweede klas naar SnowWorld Zoetermeer om een middag 

te skiën of te snowboarden. De leerlingen hebben dit nog tegoed van het afgelopen schooljaar (brugklas 2017-

2018), omdat er toen door het aantal activiteiten geen tijd meer was om deze sportactiviteit te organiseren.  

 

Op maandag 21 januari staat er één toets gepland in de ochtend. Na de toets hebben de leerlingen de tijd om 

hun spullen in orde te maken, zodat we op tijd met de bus kunnen vertrekken naar Zoetermeer. De middag staat 

in het teken van een uitdagende sportactiviteit, teambuilding en natuurlijk gezellig op stap met alle tweede 

klassen.  

 

Data en tijden Klassen 

Maandag 21 januari 2019 

 

8.30 – 9.30 uur toets  

11.30 uur verzamelen voor de bus 

11.45 uur vertrek van school 

13.00 – 15.00 uur ski/snowboard les 

16.15 uur terug op school  

2GA 

2AB 

2AC 

2AD 

2HE 

 

Het busvervoer vanaf school naar SnowWorld Zoetermeer en weer terug, wordt verzorgd door school. De 

leerlingen krijgen 2 uur ski- of snowboard les onder toezicht en begeleiding van een ski- of snowboard instructeur 

van SnowWorld. De groepen worden ingedeeld op niveau, dus ook voor de gevorderde leerlingen is er wat te 

leren. Tijdens de studielessen geven de leerlingen hun voorkeur en niveau door aan de mentor. Minimaal een 

week les in de bergen is vereist om deel te nemen aan het gevorderde niveau. 

 

Het is behoorlijk koud in de hal, dat betekent dat handschoenen verplicht zijn en we adviseren om een skibroek 

en winterjas te dragen (waterdicht). Als uw zoon/dochter deze niet heeft, is een maillot/thermobroek met 

trainingsbroek, trui en dikke jas aan te raden. Neem naast kleding eventueel een beetje zakgeld mee voor wat 

drinken of een snack.  

 

Belangrijk is ook een munt van 50 eurocent mee te nemen voor een locker, zodat persoonlijke spullen netjes en 

veilig bewaard kunnen worden.  

 

Voor materiaal (ski’s, snowboard, schoenen, etc.) wordt gezorgd vanuit SnowWorld. Wellicht hebben leerlingen 

zelf materiaal, maar we willen u vragen om die niet mee te geven. Dit voorkomt organisatorische problemen met 

het vervoer en eventueel kwijtraken of schade van materialen. De enige uitzondering is een helm. Een helm is 

niet verplicht, maar wel verstandig. Is uw zoon/dochter niet in het bezit van een helm en wil hij/zij deze wel graag 

op, dan zijn deze uitsluitend te huur bij SnowWorld. 
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Als leerlingen niet kunnen deelnemen aan de activiteit verzoeken wij de leerling om dit ruim op tijd te melden 

bij de mentor en de LO docent, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden ter vervanging van de activiteit. Alle 

leerlingen gaan wel mee met de activiteit. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij de mentor, de LO docent of de teamleider terecht.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de sectie LO, 

 

Dhr. Rensink (LO-docent brugklas) 

Mw. van Zandwijk (LO-docent brugklas) 

Dhr. de Zwart (LO-docent brugklas) 

Mw. Wilmot (LO-docent en teamleider klas 1 & klas 2) 

 


