November 2016
Geachte ouder/verzorger,
Graag willen wij u de mogelijkheid geven om uw zoon of dochter op te geven voor een van de
leukste reizen van het jaar. Namelijk de wintersportreis.
De leerlingen hebben onlangs een vragenlijst ingevuld waarin ze hun interesse kenbaar konden
maken. Hier is positief op gereageerd. Nu willen we graag doorpakken en hebben we een
skicommissie opgericht. Deze bestaat uit 4e jaars leerlingen Sterre, Job, Dafne en Rutger en
docent LO Floris Steinhart.
Het plan is om donderdag 24 maart 2016 tot maandag 28 maart 2016 (pasen) op wintersport te
gaan met 40 leerlingen uit de 4e klas en vier docenten.
Deze skivakantie kost € 330,euro. Wij begrijpen dat dit best een groot bedrag is wat in een keer
betaald dient te worden. Wanneer het niet mogelijk is om in een keer te betalen kan er in 3
termijnen betaald worden. Voor dit bedrag krijgt u zoon of dochter: een fantastische ervaring, de
busreis heen en terug, twee nachten half pension, drie dagen een Skiamade skipas, skihelm
en lunchpakket en ski of snowboard les van 3 keer 6 uur les per dag van een gediplomeerd ski
instructeur. Hebben ze nog nooit op ski’s gestaan dan krijg je les. Kan je al skien, dan ga je met
een docent mee skien.
Het skigebied is in het skiamade in de Alpendorf Oostenrijk. Het is een middelgroot skigebied
met voor ieder wat wils.
We zullen gaan overnachten in een jeugdherberg jugendhotel Schlosshoff. Het verblijf ligt op 4
minuten rijden van de piste. Er zijn voornamelijk meerbedkamers met WC en douche op de
kamer.
Inschrijven:
Er zal een principe gehanteerd worden van vol = vol . De 
eerste 
40 getekende brieven die
persoonlijk ingeleverd zijn bij Floris Steinhart die gaan mee. Daarna volgt er een reserve lijst,
deze gaat ook op volgorde van inleveren. Bij het tekenen van de brief gaat u akkoord met de
reis vergoeding die betaald dient te worden aan school.
Kosten:
Vast bedrag: €330,  p.p.
Aanvullende kosten of korting:
Toeslag snowboardset (bestaande uit softboots en board):
Korting bij volledig eigen materiaal (helm):
Korting bij eigen helm (verplicht op de piste):

+ € 10,
 € 18,
 € 7,5,

We gaan in altijd kleine groepjes van maximaal 8 leerlingen onder begeleiding van een docent
de piste op.

Verzekering:
De school zal een groepsverzekering afsluiten en zit bij de prijs inbegrepen.
Persoonlijk:
Vul hier in wat bij uw kind van toepassing is
Skireis

€330,

Snowboardset huren? (extra
kosten 10 euro)

Ja / nee

Toeslag €10,

Ski's/board, Stokken,
Schoenen in eigen bezit? (is
verplicht op de piste)

Ja / Nee

Korting €18,

Helm in eigen bezit? (helm is
verplicht op de piste)

Ja / Nee

Korting €7,50,

Ski of snowboard
handschoenen? (verplicht)

Ja / Nee

eigen verantwoordelijkheid

Totaal te betalen bedrag (
voor 1 februari
) over te maken op bankrekeningnummer N
L 34 INGB
0651 0103 49 
t.n.v. 
Hyperion lyceum te Amsterdam
onder vermelding van
voor en
achternaam leerling en SKIREIS2016.
€ ____________
Datum:
____________

Handtekening ouder/verzorger*
________________________

Naam kind
______________________

* met de handtekening van je ouders maak je je inschrijving definitief. De betaling dient voor 1
februari op het rekeningnummer van het hyperion lyceum te staan. Is de (gedeelte van de )
betaling na 1 februari niet gedaan, dan wordt uw kind van de definitieve lijst gehaald en wordt
de nummer 1 van de reserve lijst geraadpleegd.

