
Beste leerling, beste ouders 
  
  
Tijdens de eerste week van de paasvakantie 2022 organiseren we voor de 
leerlingen van het tweede jaar een skireis naar het dorpje Fiescheralp dat deel 
uitmaakt van de Aletscharena, een skigebied in de Zwitserse Alpen. We 
vertrekken zaterdagavond 2 april met de bus en zijn zondagochtend 10 april 
terug. We logeren in een jeugdherberg gelegen op de piste. Samen hebben we 
zeven dagen skiplezier! 

 
Hoe zien onze dagen eruit? Na het opstaan, genieten we van een lekker ontbijt. We maken ons snel klaar 
zodat we om negen uur op de piste staan om de eerste lift te nemen. Zwitserse monitoren begeleiden de 
verschillende niveaugroepen gedurende twee uren (samen met iemand van onze begeleiders). Daarna 
lunchen we in de jeugdherberg. ‘s Namiddags gaan we weer aan ’t skiën, opnieuw in onze eigen groep. Na 
het skiën is er tijd voor ontspanning, een douche, … tot aan het avondmaal. Tussen het avondeten en het 
slapengaan, plannen we een avondactiviteit (quiz, sleeën, fuifje, …). Alles wordt in goede banen geleid 
door een tiental leerkrachten van het Sint-Pieterscollege. 
  
Ook snowboarders met enige ervaring zijn welkom, we hebben echter geen beginnersgroep snowboarden 
om het aantal groepen binnen de perken te houden. Ski- of snowboardmateriaal is in de prijs inbegrepen. 
Wie over eigen materiaal beschikt, kan rekenen op een korting. De reis wordt volledig gedekt door de 
schoolverzekering. 
  
De prijs bedraagt €700, inbegrepen: busreis heen en terug, hotel (vol pension), skipas 7 dagen, 5 dagen 2 
uur skiles door monitoren Zwitserse Skischool, ski- of snowboardmateriaal + helm (van de school), 
verzekering. 
  
De betaling kan in drie schijven of in één keer gebeuren. U krijgt van ons één factuur, waar de verschillende 
schijven apart opstaan. U kan met één gestructureerde mededeling de verschillende schijven te gepasten 
tijde betalen. Daarover vindt u alle informatie op het factuur dat u later krijgt. Om de prijs te drukken, is 
het de bedoeling dat de deelnemers een stukje van hun reis terugverdienen door deel te nemen aan de 
spaghettiavond van vrijdag 21 januari en aan nog minstens één van volgende initiatieven: zaterdag 20 
november: wafelverkoop, zaterdag 23 april: carwash. Wij verwachten dat iedereen hieraan deelneemt. Het 
bedrag dat achteraf overblijft, krijgt u teruggestort. 
Bij annulering wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort indien we een plaatsvervanger kunnen 
laten meegaan. In alle andere gevallen kunnen alleen de recupereerbare kosten terugbetaald worden. U 
kan desgewenst zelf een annuleringsverzekering nemen, dit kan niet via de school. De tocht is gedekt door 
de schoolverzekering. 
Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. Kosten 
die niet-recupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig over de deelnemende leerlingen. Daarbij is het 
engagement van de school om maximale inspanningen te leveren om de kosten te recupereren. 
Het deelnemersaantal is beperkt (grootte bus, grootte groep, …). Als er meer inschrijvingen zijn, wordt er 
geloot en is er een reservelijst. Het online inschrijvingssysteem (voor skireis en fietstocht) wordt hieronder 
en in elke klas van het tweede jaar uitgelegd. 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aletscharena.ch/


 
 
Wat met Corona? 
  
Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar momenteel gelden in de meeste landen strikte 
voorwaarden. Bezoekers moeten over een coronacertificaat beschikken. Dat certificaat betekent dat de 
persoon in kwestie ofwel minstens twee weken geleden gevaccineerd is (1 x met Johnson & Johnson of 2 x 
met andere vaccins), ofwel over een herstelcertificaat beschikt van maximaal 180 dagen (te checken - 
afhankelijk per land), ofwel over een negatieve test beschikt (PCR/antigeen- hangt af van het land) van 
max. 48 tot 72 uur (hangt af van het land). 
Dat certificaat hebben de bezoekers niet alleen nodig om het land binnen te kunnen, maar ook om musea 
te bezoeken, op restaurant te gaan enz. 
  
Het is voor de school echter niet haalbaar om leerlingen die alleen over een negatief testresultaat 
beschikken bij vertrek (en dus niet gevaccineerd zijn of over een herstelcertificaat beschikken) om de 48 
uur te laten testen op de plaats van bestemming. Wij vragen om daarmee rekening te houden bij een 
eventuele inschrijving. 
Gelieve dan ook de verklaring achter deze link te ondertekenen en aan mij te bezorgen dat u van de 
voorwaarden heeft kennis genomen en u zich ermee akkoord verklaart. U verklaart zich eveneens akkoord 
dat als uw kind ondanks de verklaring toch niet aan die voorwaarden beantwoordt, alle kosten die daaruit 
voortvloeien (zoals onder andere boetes, terugreiskosten voor kind en begeleider,  extra testkosten, 
kosten voor testen ter plaatse, verplaatsingen om testen te kunnen laten uitvoeren, extra verblijfkosten 
kind en begeleider) door u gedragen zullen worden. 
  
Voor verslagen en foto’s kan je op onze blog terecht. 
  
Beste leerling, wil je leren skiën of kan je al skiën of snowboarden en doe je niets liever, dan is dit zeker iets 
voor jou! 
  
Sportieve en vriendelijke groeten 
  
Erwin Huybens                                                                                                Hans Luyten, Jo Beelen en Chris Croes 
verantwoordelijke organiserend skiteam                                                  directie 
erwin.huybens@spc.ksleuven.be 
0478 31 70 19 
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