
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Save 
the 

date 

 

SSAANNCCTTAA  SSKKIIRREEIISS  With great powder comes great responsibility 

Enjoy the winter 
with 

Stay tuned and keep an eye out for the latest info in your Sancta mail 

JETZT GEHT LOS!!!! 
 
Krijg jij wintersportkriebels van knisperend 
sneeuw, stralende zon, warme choco, je leukste 
vrienden én 180 km pistes? Schrijf je dan nu in 
voor de leukste school reis van het jaar! 
 
In de voorjaarsvakantie is het zover. Met 40 leer-
lingen gaan we op reis om de mooiste pistes te 
pakken en mooie herinneringen te maken met je 
vrienden. Voordat het zover is, hierbij det prakti-
sche informatie 

Wanneer: 
De reis zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie: Vrijdag 24 februari t/m donderdag 2 maart 
 
Waar: 
Zwitserland! 
Skigebied: skiarena Andermatt - Sedrun – Disenti met maarliefst 180 km piste! 
We zullen slapen in de ‘Jugendherberge Hospental’ waar we een huis volledig voor onszelf heb-
ben. 
 
Wie: 
Klas 4 of hoger (40 leerlingen) 
Onder begeleiding van de leukste docenten: Michael Brink, Barry van Strijen, Thom Koster, Char-
lotte Kok & Jasmina Schouten + 4 begeleiders Ripstar 

Skiën of snowboarden 
Leerlingen van alle niveaus zijn welkom, van beginner tot gevorderd. Er zullen 4 begeleiders van-
uit de organisatie Ripstar met ons meegaan op Skireis. Zij verzorgen de ski- / snowboardlessen. 
 
Prijs: 
€ 783,53 

Dit bedrag is inclusief: 
• 5 dagen verblijf (volpension) 
• busreis 
• Ski les / begeleiding 
• Materiaalhuur (Mensen met eigen materiaal ontvangen een korting). Indien gebruik wordt 

gemaakt van volledig eigen materiaal ontvangt men een korting van €50. 
• Avondactiviteiten 
• Ski trui 



Planning 

Vrijdag 24 februari:  Avond vertrek (met de bus) 

Zaterdag 25 februari:  Aankomst + 1e piste dag  

Zondag 26 februari:  2e piste dag  

Maandag 27 februari:  3e piste dag  

Dinsdag 28 februari:  4e piste dag  

Woensdag 1 maart:  5e piste dag + avond vertrek  

Donderdag 2 maart:  Aankomst ochtend 

don, vrij, zat, zon:  BIJSLAPEN 

 
Waar schrijf ik mij in? 
Het inschrijfformulier is te halen bij de administratie. 
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier schrijf je jezelf in voor de wintersportreis van Lyceum 
Sancta Maria te Haarlem en ga je akkoord met de regels en voorwaarden zoals die zijn weergegeven on-
deraan deze pagina. 
 
Loting 
Bij meer dan 40 aanmeldingen zal er worden geloot. 

Na inloting ontvang je een inschrijflink waarmee je jouw inschrijving definitief maakt. Tot die tijd is je 
inschrijving voorlopig en heb je het recht jezelf terug te trekken uit de inschrijving. Iedereen die zich in-
schrijft voor de reis ontvangt de lijst met de plaatsingen na de loting. Hier kun je zien of je bent ingeloot, 
of op welke plaats je staat op de reservelijst. Om je te kunnen inschrijven hebben we enkele gegevens 
nodig. 

Lever dit formulier uiterlijk dinsdag 22 november in bij de administratie in de daarvoor bestemde 
bus. Let op: te laat inleveren betekent dat je niet mee loot en automatisch onderaan op de reservelijst 
wordt geplaatst! 
 
 
Regels, voorwaarden en extra info wintersportreis 2023  
• De wintersportreis 2023 is inclusief, busreis, verblijf op basis van volpension (dit houdt in dat je naast 

ontbijt en diner een lunchpakket kunt maken voor op de piste), skipas, skiles en/of skibegeleiding, 
skihuur, avondactiviteiten en een skitrui. Bijkomende kosten zijn er alleen voor eventueel tijdens de 
reis genuttigde drankjes en eigen inkopen.  

• Skiën/snowboarden gebeurt alleen onder begeleiding. Je neemt deel aan de lessen, of er wordt ge-
skied/geboard in één van de groepen onder begeleiding van één van de docenten/begeleiders.   

• Je aanmelding moet uiterlijk dinsdag 22 november bij ons binnen zijn. Te laat inleveren betekent dat 
je niet mee loot en automatisch onderaan op de reservelijst wordt geplaatst!   
LET OP: Aanmelding voor de reis is voor leerlingen uit de bovenbouw van Lyceum Sancta Maria die 
fysiek in staat zijn om deel te nemen aan een reis, en als zodanig ook gewoon deelnemen aan lessen 
LO. Ook is de leerling niet bekend op school in verband met overmatige absentie en/of wangedrag, 
zowel op school als tijdens andere school gerelateerde activiteiten. Indien dit wel het geval is kan de 
betreffende leerling worden geweigerd voor deelname aan de lotingsprocedure. Indien dit het geval 
is zal dit vóór de loting kenbaar worden gemaakt aan de betreffende leerling.  

• Na inloting ontvang je een (definitieve) inschrijflink welke binnen 5 schooldagen dient te worden 
ingevuld. Na deze week vervalt jouw inschrijving! Na invullen is de reis definitief geboekt en is annule-
ring geheel voor eigen kosten.  

• Het skiën/boarden met een helm is verplicht.  



• Voorafgaand aan de reis moet het bij Ripstar gehuurde materiaal worden gepast. De datum hiervoor 
wordt nog bekend gemaakt. Dit is de enige mogelijkheid, dus zorg dat je dan aanwezig bent. Het 
meenemen van skisokken bij het passen is natuurlijk nodig.   

• Het gebruik en meenemen van sigaretten, alcohol en/of drugs is niet toegestaan. Overtreden van 
deze regel leidt onherroepelijk tot verdere uitsluiting van de reis. Als je naar huis wordt gestuurd, is de 
terugreis voor eigen kosten.  

• Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag in de ruimste zin van het woord. Eventuele scha-
de of andere kosten zoals verwijdering uit het pension zijn dan ook geheel voor eigen rekening.   

• Het gebruik van audio op de piste zoals Boomboxen en oordopjes is niet toegestaan.  
• Van leerlingen wordt een actieve houding gevraagd tijdens de reis. Leerlingen dienen op een positieve 

manier deel te nemen aan het groepsproces tijdens de reis.  
• Lyceum Sancta Maria kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade. Het is daarom 

verplicht dat je goed verzekerd bent. Dit moet via een eigen reis/ongevallenverzekering. Via school is 
het niet mogelijk een dergelijke verzekering af te sluiten.  

• Voorafgaand aan de skireis wordt een (verplichte) ouderavond georganiseerd. Hierbij worden zowel 
leerlingen als betrokken ouders/verzorgers verwacht.   

• Kosten voor de reis bedragen €783,53. Indien gebruik wordt gemaakt van volledig eigen materiaal 
ontvangt men een korting van €50.  


