
 

 

 
Wintersportreis  
schooljaar 2019-2020   
 
Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), 
 
Altijd al een keer met je klasgenoten op wintersport willen gaan? Of zoek je 
misschien een mogelijkheid om eenvoudig kennis te maken met de wondere 
wereld van de wintersport? Dan is dit je kans. Dit schooljaar biedt het Sophianum 
namelijk alle leerlingen wederom de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
wintersportreis. Let wel op, er is maar een beperkt aantal plekken.  
 
Of je nu een gevorderde wintersporter bent of juist een beginner, de reis is 
toegankelijk voor iedereen en de lessen worden afgestemd op het niveau van de 
deelnemers. Alle deelnemers skiën onder begeleiding, ook als je al veel ervaring 
hebt. Tijdens de reis maken we gebruik van eigen ski- en snowboardleraren met 
jarenlange ervaring.   
 
In totaal staan we 4 dagen op de piste. Op woensdagavond 1 januari 2020 wordt 
vertrokken en op maandag 6 januari zullen we in de ochtend weer op school 
arriveren. Je mag die maandag dan ook nog thuisblijven van school.  
 
De precieze prijzen zijn terug te vinden op het aanmeldformulier. Deze prijs is 
inclusief: busvervoer, verblijf in groepshuis, ontbijt en warm avondeten, skipas, 
ski/snowboard-lessen, avondprogramma, wintersportverzekering en infoboekje. 
Bij de prijs zit niet inbegrepen: het zakgeld, o.a. te gebruiken voor de lunch en 
consumpties (€ 80,- moet voldoende zijn).  
 
Nadat de aanmeldperiode is verstreken (t/m 27 september 2019), krijg je bericht of 
je kunt deelnemen. Pas dan wordt er aan je verzocht om zo snel mogelijk de 
aanbetaling over te maken. Deze informatie volgt via de mail van je ouders. Nadat 
de aanbetaling bij ons is binnengekomen, ben je definitief aangemeld. In verband 
met gemaakte kosten is het niet mogelijk om de aanbetaling terug te vorderen 
indien je toch besluit niet mee te gaan. Maak dus een weloverwogen keuze!!! 
 
Je kunt je opgeven met bijgevoegd en volledig ingevuld opgaveformulier. Dit 
formulier geef je af bij de receptie. Tevens vind je in deze brief nog wat informatie 
over het hotel en een aantal andere belangrijke zaken. Lees deze goed door! 
Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met: 
 
Marcia Loo             m.loo@stichtinglvo.nl 
Tim Ortmans    t.ortmans@stichtinglvo.nl 
 
  



 

 

Schihütte Wolkenstein Gastro, Bramberg 
 

 

Ligging: Schihütte Wolkenstein ligt op 2000 meter hoogte direct aan de 
piste. Via de gondelbaan en een korte wandeling van 700 meter 
bereik je het grote hotel dat zich midden op de pistes van de 
Wildkogel-Arena bevindt. Hier vind je bijna 70 km aan 
geprepareerde pistes en tevens de langste rodelbaan van Europa 
(14km).   

 
Accommodatie: Het beghotel kent net iets minder luxe dan we gewend waren van 

de afgelopen twee jaar. Dit jaar is het vooral de ligging die in het 
oog springt. De kamers zijn degelijk en op de gang kan er gebruik 
worden gemaakt van gemeenschappelijke douchevoorzieningen. 
Het is een groepsaccomodatie met een aantal 
gemeenschappelijke recreatie ruimtes.    

 
Acitiviteiten: Naast al het pistegeweld zal er ook in de avonduren gezorgd 

worden voor enig amusement. We beschikken inmiddels over een 
eigen quizmaster (lees dhr. De Bruin), gaan deelnemen aan een 
fakkelwandeling boven op de berg en ook de zangtalenten 
worden aangesproken tijdens de karaokeavond.   

 
Verzorging: Het hotel verzorgt het ontbijt- en avondeten in buffetvorm. Hier 

kan onbeperkt worden gegeten. Daarbij is er gratis ranja/water 
beschikbaar en kunnen er andere frisdranken worden gekocht. 
Lunchen doen de leerlingen in de ski/snowboardgroepen op de 
piste in een nabijgelegen restaurant naar keuze. Dit zit niet bij de 
prijs inbegrepen.  

 

 
  Mountain Gastro 

Mühlberg 42 - A 5733 Bramberg (auf 2019m / Auffahrt mit der Wildkogelbahn) 
Tel.: +43 6565 / 6949  



 

 

 

Belangrijke zaken: 
 

 Indien er teveel aanmeldingen zijn, wordt er geselecteerd op basis van 

senioriteit.  

 

 Officieel is het dragen van een helm in Oostenrijk alleen verplicht voor 

kinderen tot 14 jaar. Dat skiën en snowboarden met helm veiliger is, zal 

iedereen begrijpen, daarom stellen wij voor al onze deelnemers een helm 

verplicht. Op de piste zijn mensen zonder helm inmiddels zeldzaam. 

 

 Om te leren skiën of snowboarden hoef je niet bijzonder sportief te zijn. Als 

je zwakke knieën hebt, is het wel raadzaam om met je arts te overleggen of 

deze reis verstandig is. 

 

 Via de reisorganisatie wordt een reisverzekering afgesloten waarin 

vanzelfsprekend wintersportdekking is opgenomen. Tevens is er een 

annuleringsverzekering afgesloten voor alle leerlingen van het Sophianum. 

Let op: deze verzekering hanteert strenge voorwaarden. 

 

 De meeste ongelukken gebeuren doordat leerlingen in groepen skiën 

waarbij de niveauverschillen te groot zijn. Om die reden werken we met 6 

niveaugroepen. Lees de omschrijvingen goed door en bepaal met uw zoon of 

dochter welk niveau hij of zij heeft. Kruis dit aan op het aanmeldformulier. 

Gedurende de reis evalueren we de indeling dagelijks en passen we de 

groepssamenstelling aan waar nodig. 

 
1 Beginner, nog nooit geskied of gesnowboard. 
2 Beginner, enkele dagen ervaring (Snowworld). 
3 Gevorderde, een week of meer (Snowworld, wintersportgebied). 
4 Gevorderde, 10 dagen of meer ervaring in een wintersportgebied.  
5 Expert, kan op alle pistesoorten uit de voeten. 
6 Expert, kan op alle pistesoorten uitmuntend uit de voeten. 

 

 Alle leerlingen skiën of snowboarden onder begeleiding van een docent. 
Leerlingen waarvan de ouders toestemming verlenen via onderstaand 
formulier (en waarvan wij vinden dat ze goed genoeg zijn), mogen op dag 3 
en 4 eventueel vrij skiën/snowboarden in groepen zonder begeleiding van 
een docent.  

 

 Stichting LVO en Sophianum gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de 
persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. 
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG 
/ GDPR).  Om die reden vragen we u om op het aanmeldformulier 
toestemming te geven voor het maken en publiceren van foto’s via de 
bekende kanalen en het opnemen van de naam van uw kind in de 
deelnemerslijst van het informatieboekje.  
 

 



 

 
Vul onderstaand formulier in en geef het af bij de conciërge in Gulpen. Doe dit voor 28 
september 2019. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden.  
 

Naam: Klas: 

Geboorteplaats:   man               vrouw 

Geboortedatum:  

Dieetwensen: 
 

Medische bijzonderheden: 
 
 

Telefoon thuis: ______________________ GSM Leerling: _______________________                                                                                                                                  
 
GSM vader: ________________________ GSM moeder:________________________  
 
Mailadres ouders/verzorgers__________________________________________(duidelijk schrijven) 
(Alle belangrijke informatie wordt naar het mailadres van de ouders/verzorgers verstuurd). 

Naam ziektekostenverzekering: 
 

Telefoonnummer ziektekostenverzekering: 
 

Polisnummer ziektekostenverzekering: 
 

 

Ski / snowboard ervaring (Lees de bijgevoegde omschrijving en kruis aan) 

Beginner Gevorderd Expert 

1 2 3 4 5 6 
      

Ik geef mijn zoon / dochter toestemming om vrij 
te skiën als de situatie dit toelaat.  

  Ja               Nee 

 

Ik geef de organisatie toestemming om 
beelden te maken en publiceren waarop mijn 
zoon/dochter herkenbaar in beeld staat. 
 
Ik geef de organisatie toestemming om de 
naam van mijn zoon/dochter te publiceren in 
het deelnemersboekje.  
 

  Ja               Nee 
 
 
 
  Ja               Nee 
 
 

 

 Eigen materiaal  
     

Inclusief materiaalhuur 
 

Skiën/snowboarden  € 375,00  € 410,00 
 

Handtekening deelnemer: Handtekening ouder / verzorger: 
 
 

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de regels zoals 
vermeld in deze brief 

   
Na aanmelding ontvangt u via Wiscollect een mailtje met het verzoek om de aanbetaling 
over te maken. De aanmelding is pas definitief wanneer deze €100 zijn overgemaakt. 
U kunt ook direct het volledige bedrag betalen. Lees de informatie in de betreffende mail 
goed door. Voor 1 november 2019 dient het restant te worden overgemaakt. Ook hier 
krijgt u automatisch via Wiscollect bericht van.  
 
Voor leerlingen die tijdens de reis 18 jaar of ouder zijn, geldt mogelijk een aangepast 
tarief. Neem, indien dit het geval is, even contact op met de reisorganisatie.  
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