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Laatste inlichtingen sneeuwklas Zinal 

Beste ouders, beste kinderen, 
 
Vertrek :  Maandag 07/01/2019  
 

- Samenkomst aan Mellestation om 16.10 uur 

- 16.30 uur :  kinderen nemen afscheid van ouders en verzamelen in de 
klasrij met bagage. 

- 16.45 uur : de meesters , juf vertrekken in rij met de kinderen richting trein. 
Ouders blijven op het perron staan waar er afscheid genomen werd.  
Leerkrachten werden aangeduid om een handje te helpen bij de bagage.  

- Vertrek van de trein : 16.52 uur  

- Wij laten bij aankomst weten aan de directie dat we goed en wel zijn 
aangekomen. Een kort berichtje komt ook op de sneeuwklaswebsite. 

 
Aankomst  : Woensdag 16  januari 2019 omstreeks 14 uur (Merelbekestation) 
 

- Wij nemen telefonisch contact op met de directie wanneer we de trein 
genomen hebben in Brussel (ongeveer 40 min. voor aankomst in 
Merelbekestation).   

Vergeet niet : 
  - Kledij bij vertrek : winterkledij met daaronder een short en T-shirt 

- Identiteitskaart of bewijs van identiteit (- 12 jaar) in handbagage  
- Muts (genaamtekend!) + handschoenen 
 -pantofffels  
- Lichte snack en max. 2 drankjes (hersluitbaar) 
- Witte T-shirt ( 5A+6A ) , zwarte T-shirt ( 5B + 6B )   

Website:  

- Via een link “sneeuwklassenwebsite” op onze schoolwebsite, kunnen jullie 
de sneeuwklassen op de voet volgen.      

 
Adres : Juffrouw/Jongeheer ( naam kind )   
              Paus Johannescollege Merelbeke 
              Periode 7/01/2019 – 16/01/2019 
    Hôtel 'Les Diablons' 
    Rue Montferrier 15  
    3961 Zinal - Wallis  
 
Een brief kan nog steeds in de brievenbus worden gestoken van de school tijdens de 
vakantie. Graag de brievenbus gekoppeld aan ons gebouw.      
 
 
 
We duimen voor een leerrijke, zonnige, sneeuwrijke, sportieve en toffe sneeuwklas! 
De directeur, de meesters , juf en de monitoren. 

Paus Johannescollege 
Basisschool 
Hundelgemsesteenweg 239 
9820 MERELBEKE 
09 230 76 48 (fax 09 230 84 33)  
info@pausjohannescollege.be 
 www.pausjohannescollege.be 
                                                        

http://www.pausjohannescollege.be/

