
Beste ouder  
 
Via deze mail informeren wij u over 
de skireis 

Als u hierover nog vragen heeft, neemt u best contact op met een van de organisatoren van 
deze activiteit via erwin.huybens@spc.ksleuven.be 
 

Dit bericht verstuurden we vanop een algemeen adres, gelieve niet rechtstreeks te 
antwoorden op dit mailadres. 
 
 
 

Beste leerling, beste ouders 
 
De inschrijvingsprocedure is achter de rug. Samen met de 82 
gelukkigen maken we er ook dit jaar weer een onvergetelijke 
skireis van! Op woensdag 16 november organiseren wij een 
infoavond voor de ouders. 
 

We organiseren enkele activiteiten waarbij onze leerlingen zelf een stukje van hun skireis 
‘verdienen’. De volgende data moeten de deelnemers vrijhouden voor onze voorbereidende 
activiteiten: 
Op vrijdag 20 januari verwachten we iedereen op de spaghettiavond. Op zaterdag 19 
november is er een wafelverkoop en zaterdag 22 april is er een carwash.  We verwachten 
dat elke leerling aan de spaghettiavond en een andere activiteit meedoet, maar alle drie de 
activiteiten mag natuurlijk ook!  
 

Bij deze mail vindt u de factuur tot het betalen van de reissom van €750. Voor de 
overschrijvingen gebruikt u steeds de unieke gestructureerde mededeling. 
Er zijn twee mogelijkheden voor de betaling:  
 

- U kan de som in drie schijven betalen, u gebruikt daarvoor telkens dezelfde 
gestructureerde mededeling. Opgelet! U krijgt GEEN andere facturen of 
betalingsherinneringen. U zet de verschillende schijven best in uw betalingsagenda.  

 
 
 
 
 

- U kan er ook voor kiezen om de som in één keer te betalen. U gebruikt ook daarvoor 
de gestructureerde mededeling die u op het factuur vindt.  

  
Met een inlichtingenfiche willen we graag de nodige gegevens verzamelen i.v.m. de keuze 
ski/ snowboard, het aantal weken wintersportervaring, eigen materiaal … Mogen we vragen 
de fiche zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. De gegevens worden discreet behandeld. De 
leerlingen weten dat de inlichtingenfiche tegen maandag 10 oktober ingevuld moet zijn. U 
vindt deze fiche via skireis.sintpieterscollege.be – inlichtingenfiche.  
 

Heeft u nog vragen? Ik beantwoord ze graag. De leerlingen kunnen mij steeds spreken na de 
les of tijdens de pauze. Via mail ben ik schriftelijk te bereiken     
(erwin.huybens@spc.ksleuven.be), telefonisch op nummer 0478 31 70 19. 
 

Ondertussen is het vol ongeduld uitkijken naar ons vertrek. 
Sportieve en vriendelijke groeten 
 
 

Erwin Huybens  
verantwoordelijke organiserend skiteam 

 Som Vervaldag 

eerste schijf  300€ 21 oktober  
tweede schijf 250 € 6 januari 
derde schijf 200 € 3 maart 
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