
 

Datum 17 januari 2023 
Onderwerp Schoolreis Zoetermeer 
  

Behandeld door A. Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482 166 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals u voor de vakantie in onze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaan alle leerlingen van 

klas 2 op dinsdag 7 februari op een ski-schoolreis naar Zoetermeer.  

 

Om uiterlijk 7.15 uur moeten alle leerlingen op school zijn. We vertrekken vervolgens 

om 7.30 uur met de bus vanaf school en we verwachten rond 16.30 uur weer terug in 

Joure te zijn. De coaches van de klassen 2 gaan mee als begeleiding. 

 

Het programma bestaat uit een ski- of snowboardles van 85 minuten, met aansluitend 

vrij skiën/snowboarden onder begeleiding. Daarna is er voor iedereen een warme 

maaltijd.  

De leerlingen krijgen verplicht les. Voor leerlingen die meer dan 3 jaar ski- of snowboard-

ervaring hebben, bestaat de mogelijkheid om vrij te skiën/snowboarden. Indien uw kind  

hiervan gebruik wilt maken, kunt u het invulbriefje uit de bijlage invullen en op 7 februari 

aan uw kind meegeven. Ter plaatse wordt vervolgens door een instructeur van de skihal 

beoordeeld of het vrij skiën/snowboarden is toegestaan.  

 

Uw kind moet de volgende spullen aanhebben/meenemen in de bus: 

• Sjaal en muts; 

• Handschoenen – deze zijn verplicht om te mogen skiën; 

• Warme (ski)kleding – de  temperatuur in de skihal ligt rond de -5 graden Celsius; 

• Als uw kind deze heeft, mag hij/zij de eigen skischoenen meenemen; 

• Droge kleren voor de terugreis; 

• Drinken (drinkfles) en tussendoortje (geen snoepzakken/chips e.d.); 

• Muntstuk van 2 euro voor gebruik kluisje;  

• Zorgpas of een kopie/foto van de zorgpas; 

• ID-kaart of paspoort.  

 

Er zijn aan dit uitje geen kosten verbonden, de kosten betaalt de school uit de NPO-

gelden die de school heeft ontvangen. Deze gelden vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) mogen we onder andere inzetten voor activiteiten voor de leerlingen.  

De school heeft een collectieve scholieren-ongevallenverzekering (bedoeld als aanvulling 

op reeds door u getroffen voorzieningen zoals ziektekostenverzekering) en een 

reisverzekering afgesloten.  

 

We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken. Mocht u nog vragen hebben 

over de schoolreis naar Zoetermeer, neemt u dan gerust contact op met de coach van uw 

kind. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de coaches van leerjaar 2,  

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

  

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 



 

 
 

Bijlage bij bericht over de ski-schoolreis naar Zoetermeer. 
 
 
 
 

 
Hierbij geef ik toestemming om mijn zoon/dochter vrij te laten skiën/snowboarden in 
SnowWorld Zoetermeer, als hij/zij hiervoor geschikt wordt geacht door een instructeur 

van SnowWorld Zoetermeer.  
 
We verzoeken u dit document te ondertekenen.  

 
Het document kan op 7 februari bij de coach worden ingeleverd door uw kind.  
 
 
 
Voor akkoord, 
 

 
Datum:    ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Naam leerling:    ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Klas leerling:    ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Handtekening ouder:  ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 


