INSCHRIJVEN
Donderdag 7 oktober 2021
15:00

versie 23 september 2021
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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Met dit informatieboekje willen wij jullie informeren over de wintersportreis naar Saalbach
Hinterglemm (Oostenrijk) die in de voorjaarsvakantie van 2022 plaatsvindt voor de klassen 3
en hoger van het Wolfert Lyceum.
Hebben jullie na het lezen van deze brief nog vragen, dan zijn wij uiteraard bereikbaar per
mail of telefoon (tbo@wolfert.nl, naz@wolfert.nl ,T 010-3401440).
Voorstelronde
Taco den Boer en Najib Azaroiali zijn eindverantwoordelijken voor de organisatie van de
wintersportreis. De begeleiding bestaat in totaal uit 3 docenten, een reisleider en 5
instructeurs/begeleiders.
De begeleiding:

1)

Taco den Boer, docent Wiskunde

2)

Najib Azaroiali, docent lichamelijke opvoeding

3)

Bart Vlamings, docent M&N en biologie
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Oostenrijk, skigebied skicircus: Saalbach Hinterglemm
Voor ieder wat wils! In Saalbach Hinterglemm biedt de 2.000 meter hoge Zwölfer de meest
afwisselende skipistes, deze is daarom erg geliefd. Ook de skigebieden Fieberbrunn en
Leogang zijn verbonden met Saalbach Hinterglemm. Hierdoor is het totale skigebied
vergroot tot 270 kilometer aan de piste en kan je alle kanten op. Daarnaast is de langste
sleeplift van het gebied vervangen door een stoeltjeslift. Het oefengebied voor de beginners
ligt tussen de Hochalm en de Asitzkogel en is bereikbaar met vele stoeltjes- en sleepliften.
Ook bevinden we ons vlakbij het skigebied Zell am See - Kaprun. De skigebieden hebben
maatregelen tegen corona genomen, welke op de websites van de gebieden te vinden zijn.
Pistekaart

Het skigebied
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De busreis
We reizen per comfortabele touringcar naar Oostenrijk.
Het vertrek is op vrijdagavond 25 februari vanaf het
Wolfert Lyceum. Na een nachtelijke reis komen we op
zaterdagochtend 26 februari aan in Saalbach
Hinterglemm (Oostenrijk). We kunnen zaterdag na het
ontbijt meteen de piste op.
Op vrijdagavond 4 maart vertrekken we weer vanuit
Saalbach Hinterglemm naar Nederland. Na weer een
nachtelijke reis komen we op zaterdagochtend weer aan
bij het Wolfert Lyceum.
De accommodatie
De accommodatie waar we zullen verblijven heet Gästehaus Unterwirt. Deze accommodatie
is gespecialiseerd in groepsverblijven. Het bezit over diverse faciliteiten als een ruimte voor
het opslaan van ski’s en snowboards, een groepsruimte en mogelijkheden tot ontspanning.
De accommodatie bevindt zich op 7 minuten van de dichtstbijzijnde skilift in Zell am See en
15 minuten van de dichtstbijzijnde lift in Saalbach Hinterglemm. Ook in 2020 hebben we hier
gelogeerd.
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Programma
Met 7 dagen in dit gebied staat skiën en snowboarden natuurlijk voorop! Maar hoe zien deze
dagen er ongeveer uit? Het ontbijt en avondeten zijn inbegrepen, dus we hebben ons aan
bepaalde tijden te houden. Over de exacte tijden informeren we je ter plaatse. Omdat het
een intensieve vakantie is, is het van belang dat iedereen goed eet. Er moet dus altijd
ontbeten en gedineerd worden! Wij verwachten dat de leerlingen net als de begeleiders het
optimale uit deze wintersportvakantie willen halen. Dit wil zeggen: op tijd op de piste.
In de ochtend worden er groepjes met een begeleider gevormd waarmee iedereen op pad
gaat. De groepjes kunnen door de leerlingen zelf worden gevormd, maar de begeleiding kijkt
wel naar de groepsgrootte en het niveauverschil. In samenspraak met de leerlingen kunnen
de groepjes per dag verschillen. De begeleiders kennen het gebied inmiddels erg goed en
zijn er om te zorgen dat alles goed verloopt. Ze bepalen niet waar de groep heen gaat, dat
bepalen de leerlingen in samenspraak met de begeleiders! De beginners worden ‘s
ochtends door een instructeur naar de piste gebracht en hebben de mogelijkheid tot een dag
les. Dit geldt voor de hele week.
Het avondprogramma variëert van lekker relaxen in de accommodatie tot een activiteit
buiten de deur. Zo kunnen we een avond rodelen, een avond zwemmen of tuben (het
programma kan wijzigen door sneeuwval en corona maatregelen).
Op de dag van vertrek richting Nederland kunnen we ook de hele dag skiën/snowboarden.
Voor de thuisblijvers
Voorafgaand aan de wintersportreis, uiterlijk een week voor vertrek naar Oostenrijk, wordt er
een mail gestuurd met de exacte vertrekgegevens en een telefoonnummer in geval van
nood. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn voor die tijd, dan kan je altijd contact
opnemen met meneer Azaroiali of meneer Den Boer.
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Corona
Wanneer er onverhoopt niet gereisd mag worden naar Oostenrijk vanwege een code oranje
of rood reisadvies, of wanneer wij Nederlanders niet toegelaten worden tot het land of eerst
een aantal dagen in quarantaine moeten, wordt de volledige reissom terugbetaald.
Daarnaast adviseren we een annuleringsverzekering af te sluiten bij je particuliere
reisverzekering. Mocht je onverhoopt vooraf corona krijgen, dan dekken de meeste
verzekeringen de annulering (bijvoorbeeld Univé). Overige corona gerelateerde kosten zijn
voor de rekening van de leerling.
Er zullen eventueel nog meer vragen zijn rondom corona. Bijvoorbeeld hoe we om gaan met
eventueel testbeleid en -kosten en een eventuele besmetting op locatie. Alvorens de factuur
betaald moet worden, zullen wij je de regels vanuit ons schoolbestuur (Wolfert van Borselen
Scholengroep) met je delen (bij het versturen van dit boekje, 23 september 2021, is dit
protocol nog niet definitief vastgesteld). Mocht jij of je ouders je niet kunnen vinden in dit
protocol, dan halen we je zonder problemen (en uiteraard kosteloos) van de inschrijflijst.
Uitgangspunt van het protocol is dat we we iedereen respecteren in zijn of haar keuze, maar
dat de kosten en verantwoordelijkheden rondom corona bij de leerling en zijn/haar ouders
liggen.
Prijs
De prijs die je betaalt, is afhankelijk van een eventuele huur van materiaal en het nemen van
ski/snowboardles. Als je geen ervaring hebt, is ski- of snowboardles nodig! Omdat we
veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, is een helm verplicht. Deze zit ook in het
verhuurpakket. Het verhuurpakket bestaat derhalve uit ski/snowboardschoenen, ski’s of
snowboard en een helm.
Verder is een particuliere reisverzekering met wintersportdekking verplicht in het geval er
iets gebeurt op de piste.
Het Wolfert Lyceum wintersport pakket bevat in ieder geval:
Vervoer per luxe touringcar, volgens Corona richtlijnen
Verblijf op basis van halfpension (ontbijt + diner),
Een skipas voor 7 dagen,
Avondactiviteiten, zoals zwemmen, rodelen of tuben.
Een speciale Wolfert Lyceum wintersport trui!
We hebben drie standaard pakketten waar je uit kunt kiezen:
1.
Reis
€ 695,2.
Reis en materiaal
€ 775,3.
Reis, materiaal en les
€ 855,-
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Inschrijven
Dit schooljaar is er plek voor 60 leerlingen.
Inschrijving vindt plaats aan de hand van een Google Form en gaat op volgorde van
inschrijving. Er wordt hierbij wel gekeken naar de grootte van de ski- en snowboard klassen.
Om de inschrijving definitief te maken moet je vier stappen doorlopen:
1.
Je krijgt van de begeleiders een inschrijfformulier toegestuurd via Google Form. Als
dit is ingevuld sta je op de (voorlopige) lijst. Om mee te kunnen, moet ook stap twee
worden uitgevoerd. Er geldt: vol=vol, waarbij gekeken wordt naar de grootte van de
ski/snowboardklassen.
2.
Je ouders/verzorgers krijgen van de administratie een mail met een
betalingsverzoek. Als dit is voldaan, ga je definitief mee. Er kan betaald worden in
termijnen.
3.
Je krijgt van ons een link van de reisorganisatie, waarin je je persoonlijke gegevens
invult.
4.
Je kan en bent bereid om een coronabewijs te overleggen voor het inreizen in
Oostenrijk, voor de activiteiten aldaar en voor de terugreis naar Nederland. Eventuele
kosten voor een test zijn voor eigen rekening. Tevens ga je akkoord met de regels
vanuit de Wolfert Scholengroep.
Om alle leerlingen een gelijke kans te geven, start de inschrijving op donderdag 7 oktober
15:00 uur. We versturen op dat moment het Google Form.
Zodra je de mail hebt ontvangen, moet je zo snel mogelijk het Google Form helemaal zonder
fouten ingevuld terug sturen.
TIP: laat dit aan je ouders lezen, haal ze over en geniet in februari 2022 van een
onvergetelijke wintersportreis!
Met (winter)sportieve groet,
Najib Azaroiali en Taco den Boer
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