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Belangrijke informatie 
 
Aankomst en vertrek 

 
Zondag 12 januari 2020, dan is eindelijk het moment aangebroken waarop we naar 
Duitsland vertrekken. De bus zal omstreeks 07:00 uur vanaf school vertrekken. Maar, 
zoals je misschien nog van het survivalkamp weet, moet er eerst nog een paar dingen op 

school geregeld worden. De 
paspoorten/identiteitskaarten 
moeten weer worden ingeleverd, de 
medicijnen worden gecontroleerd en 
de bagage moet worden ingepakt. 
Daarom verwachten we jullie om 
06:15 uur op school.  
 
We gaan naar Feldberg. Feldberg 
dankt zijn naam aan de hoogste top 
in de bergketen van het Zwarte 
Woud. 
 
Op vrijdag 17 januari zullen we, 
nadat we alles hebben ingepakt en 
schoongemaakt, weer richting 
Nederland vertrekken. We 
verwachten rond 21:00 uur weer 
aan te komen in Steenwijk. 
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Accommodatie 
 

We overnachten in jeugdherberg Hebelhof. Online is deze herberg te vinden op 
http://feldberg-hebelhof.jugendherberge-bw.de/. De jeugdherberg staat vlakbij alle 
pistes en liften op 1234 meter hoogte. 

 
 
We verblijven daar op basis van vol pension, dat betekent dat we alle maaltijden in de 
jeugdherberg zullen nuttigen. In de ochtend krijgen we een ontbijt en ook in de middag 
en avond zullen wij een maaltijd krijgen. 
 
De indeling van de kamers krijgen we ter plekke, waardoor we nog niet kunnen zeggen 
hoeveel personen er op een kamer kunnen slapen. We gaan door middel van een 
slaapmaatjessysteem bepalen bij wie je op de kamer slaapt. Dit houdt in dat je twee 
personen kunt aangeven met wie je graag samen op een kamer slaapt. Wij kijken dan 
hoe we dat verder gaan indelen. In de jeugdherberg hebben we de beschikking over een 
relaxruimte, hier zullen de leerlingen verblijven, als ze niet op hun kamer zijn. 
 

 

Programma 
 

We krijgen in Feldberg elke dag 2 x 2 uur ski-les.  
In de ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur en 
na de lunch van 13.30 tot 15.30 uur. De 
groepen zullen zoveel mogelijk worden 
ingedeeld op skiniveau. 

 
Of er ook ruimte is om voor en na de lessen 
vrij te skiën, bekijken we ter plekke.    
De ski’s + stokken, skischoenen en een helm 
zijn inbegrepen. Het is niet wenselijk om 
eigen materiaal mee te nemen, want de 
ruimte in de bus is beperkt. 
 

 
  

http://feldberg-hebelhof.jugendherberge-bw.de/
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Onderweg 
 
Je bent al gewend om met een bus naar activiteiten toe te gaan. Toch willen we je nog 
even herinneren aan de regels die we hebben opgesteld voor busreizen: 
 

• Iedereen heeft de veiligheidsriemen vast. 
• Iedereen gaat op een respectvolle manier met elkaar om in woord en daad.  
• Afval in plastic zakjes. 
• Je bent als leerling en docent te gast in de bus. Gedraag je als zodanig. 
• Reistijd = schooltijd. 
• Docenten controleren leerlingen en zitplaats op troep. Na toestemming van de 

docent mogen leerlingen de bus verlaten, niet eerder. 
• Leerlingen mogen geen chips en koekjes en ander etenswaar dat kruimelt, eten in 

de bus. 
• De telefoon mag worden gebruikt om, tijdens de busreis, muziek te luisteren.  

 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u eenmalig 20% korting op 
wintersportartikelen. Niet geldig voor opruiming en aanbiedingen. 

 
 

 

 
 
 

 
Deze bon is geldig tot 11-01-'20 
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Paklijst Feldberg 
 

Deze lijst is een geheugensteuntje om een aantal belangrijke zaken niet te vergeten.  
En om niet te veel mee te nemen!  
 
De bagageruimte in de bus is beperkt, neem daarom geen harde koffers mee.  
Wij adviseren een grote rugzak of weekendtas. 
 

Belangrijke papieren 
- geldig paspoort of ID-kaart 
- EHIC zorgpas 
- eventuele medische gegevens 
 

 

Algemeen 
- pen en papier 
- vuilniszak voor vieze kleding 
- eventueel zakgeld (max. € 20,-) 
 

Verzorging 
- toilettas 
- zeep/shampoo 
- tandenborstel/tandpasta 
- kam/borstel 
- tampons/maandverband 
- toiletpapier 
- eventuele medicijnen 
- bril/lenzen en vloeistof 
- reservebril/-lenzen 
- zonnebril/skibril 
- zonnebrandcrème (niet op 
waterbasis)  
- aftersun 
- lippenbalsem 
- handdoeken/washandjes 
- deodorant 
 
 
 
 
 

Kleding 
- soepel zittende kleding 
- warme kleding 
- sneeuwbestendige kleding 
(skikleding) 
- handschoenen: twee paar! 
- sjaal/muts 
- snowboots/bergschoenen  
- ondergoed 
- T-shirts 
- truien 
- sokken 
- slaapkleding 
- sportklaskleding 
- zwemkleding 
 

 
Neem voldoende kleding mee die vies en nat mag worden en 
waarbij het niet erg is als er een scheurtje in komt. Dit geldt 
ook voor het schoeisel. Merk je kleding en voorzie je tas of 
rugzak van een duidelijk label. 
 
Kostbaarheden kun je beter thuislaten, want ze kunnen tijdens 
de activiteiten beschadigen of kwijtraken. En je weet niet of 
het veilig is om ze in je slaapkamer achter te laten. Dus laat ze 
thuis! Een paar voorbeelden: laptop, tablet, iPad, veel contant 
geld. 
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Medische feiten 
Mag je iets niet eten of drinken, gebruik je medicijnen of zijn er andere zaken m.b.t. 
jouw medische verzorging, maak dat dan zo spoedig mogelijk bekend bij dhr. Nijmeijer. 
Verder moet je zelf nagaan of er voor de medicijnen die gebruikt worden ook een 
document nodig is om hiermee naar een ander land te reizen. Deze graag tijdig 
aanvragen. 
 

Telefoon/muziekspeler 

Het gebruik van telefoons, MP3-spelers en dergelijke is tijdens de activiteiten niet 
toegestaan. Deze kunnen je aandacht afleiden en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.  
Wil je in je vrije tijd mobiel bellen, dan kan dat uiteraard. Voor de bereikbaarheid van het 
kamp is gezorgd. Via school kan (in noodsituaties) met de begeleiders contact worden 
opgenomen. 
 
Drank en/of drugsgebruik 
Uiteraard is het niet toegestaan om drank en/of drugs te gebruiken tijdens het 
wintersportkamp. Gebruik van deze middelen zal bestraft worden met het naar huis 
sturen van de betreffende leerling(en). 
Uiteraard is het voor deze tweedejaars leerlingen ook niet toegestaan om tijdens het 
kamp te roken. 
 
Foto’s gemaakt?  
Vind je het leuk om foto’s te maken, dan moet je natuurlijk niet nalaten om dat ook 
tijdens dit wintersportkamp te doen. Er is voldoende gelegenheid om herinneringen aan 
deze unieke reis vast te leggen. Als de leerlingen niet herkenbaar in beeld zijn zullen de 
foto’s nog tijdens het kamp op social media verschijnen. Overige foto’s zullen in een later 
stadium via een niet openbare link gestuurd worden. 
 
Contactgegevens 

Mocht u, als ouder/verzorger, nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met één van de begeleiders. In noodgevallen kunt u overdag contact opnemen 
met school, buiten schooltijden kunt u bellen met: 
+31 6 29 57 55 88 (dhr. Nijmeijer) of  
+31 6 48 61 80 16 (dhr. Wiersma) 

 
Voor de ouders/verzorgers 

Wij verzoeken u het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en dit uiterlijk vrijdag 29 
november door uw zoon/dochter af te laten geven bij dhr. Nijmeijer. 
 
Zorgverzekering 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De financiële afhandeling van ondervonden medische 
hulp in Nederland wordt voor ons allemaal verzorgd door onze verzekering. In het 
buitenland is dat echter niet automatisch het geval. U moet daarom bij uw eigen 
zorgverzekeraar navragen of het noodzakelijk is om een Europese zorgkaart (EHIC) voor 
uw zoon/dochter aan te vragen. Deze kaart kunt u gratis aanvragen. 
 

Met de Europese zorgkaart kun je noodzakelijke medische zorg krijgen bij een 
tijdelijk verblijf in het buitenland. EHIC staat voor 'European Health Insurance 
Card'. Als je gebruik maakt van de Europese Zorgpas heb je recht op dezelfde 
medische hulp als waar de inwoners van het land, waar je je bevindt, recht op 
hebben. Het belangrijke voordeel van de EHIC is, dat je de kosten van die 
medische hulp niet hoeft voor te schieten. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar 
nagaan welke kosten wel en welke niet vergoed worden in Duitsland. 
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Ondergetekende (naam):  ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Laat weten dat (naam leerling):     
 

 
 
 
 

• Allergisch is voor:……………………………………………………………… 
 

Eventuele behandelwijze: 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 

• Vegetariër is:    ja / nee 
 
 
• Uit geloofsovertuiging bepaalde producten niet mag eten:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Medicatie nodig heeft voor: 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Op de volgende tijden:  
 …………………………………………………………………………………………… 

 

      
Deze tijdstippen en de naam van mijn zoon/dochter zet ik op het doosje waarin de 
medicijnen zijn verpakt. 
 

❑ Deze medicatie regelt hij/zij zelfstandig    

❑ Ik wil graag dat de begeleiders het medicijngebruik regelen 

 
 

• Er is iets anders, dat bij de begeleiders bekend moet zijn: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Skiniveau (omcirkelen):   

 
 
Beginner                                 Gemiddeld                                 Gevorderd 

 
 

      Lengte:…………………………       
 
 
Gewicht: ………………………. 
 
 
Schoenmaat:………………… 
 

 
Hieronder kunt u aangeven of u akkoord gaat dat uw kind herkenbaar in beeld komt. 
 
❑ Akkoord 

 
❑ Niet akkoord 

 
 
U verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het informatieboekje van het 
wintersportkamp en op de hoogte te zijn van de daarin genoemde afspraken. 
 
 
Datum  : ………………………………………            
 
 
Handtekening : ………………………………………  
 
 
Uiterste inleverdatum: 29 november 2019 


