
 
 
Betreft: Ski-reis 2020 
 
 
Rotterdam, 5 december 2019 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor de leerlingen uit klas 2 is het mogelijk om op wintersport te gaan met de TooropMavo! 
In de derde week van maart gaan we per bus naar het skigebied “Katschberg” in Oostenrijk. Hier 
zullen wij 4 hele dagen skiën. 
  
We verblijven in Gasthaus “Katschtalerhof” op basis van halfpension. Alle kamers beschikken over 
een eigen douche en toilet. Gasthaus “Katschtalerhof” ligt ongeveer 10 minuten rijden met de bus 
van de piste. 
 
Alle leerlingen, zowel beginnende als gevorderde skiërs/snowboarders, krijgen overdag ski- of 
snowboard-les van gecertificeerde Nederlands sprekende ski-leraren.  
Voor ieders veiligheid is het dragen van een helm, voor skiërs en snowboarders, verplicht. 
 
Programma: 
 
Vertrek uit Rotterdam     Dinsdagavond  17 maart.  
Aankomst Gasthaus “Katschtalerhof”  Woensdagochtend 18 maart.    
Ski-dagen      Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Vertrek vanuit Gasthaus “Katschtalerhof”  Zaterdagavond 21 maart na het diner  
Aankomst in Rotterdam    Zondagochtend 22 maart    
 
Het bedrag voor de ski-reis is € 460,-. Dit is inclusief de busreis, het verblijf in het Gasthaus, 
materiaalhuur, skipas en ski-/snowboard-les. De lunches en consumpties op de piste zijn voor eigen 
rekening. De reissom dient in twee termijnen betaald te worden, waarbij € 220,- geldt als 
aanbetaling. Dit bedrag dient uiterlijk 15 december 2019 door ons ontvangen te zijn. Het 
restantbedrag dient voor 1 februari 2020 overgemaakt te zijn. Na 1 februari 2020 is restitutie niet 
meer mogelijk aangezien de aanbetaling tevens als dekking voor de vaste kosten geldt.  
 
Een wintersport reisverzekering/annuleringsverzekering dient door u zelf afgesloten te worden. 
 
De inschrijving voor de ski-reis begint op 5 december en eindigt op 15 december 2019.  
De bedragen dienen betaald te worden via WIS-Collect. Per e-mail ontvangt u hierover een bericht. 
(Dit bericht wordt verstuurd naar alle ouders van klas 2. Indien uw zoon/dochter niet deelneemt aan 
de ski-reis hoeft u uiteraard ook geen betaling te doen).  
Nadat de aanbetaling via WIS-Collect is betaald, is de inschrijving geldig.  
Op 16 december inventariseren wij of alle aanmeldingen geplaatst kunnen worden. Indien het aantal 
inschrijvingen groter is dan de beschikbare plaatsen, zal er een loting plaatsvinden.  
 
 
Met sportieve groet, 
 
F. Malzer, T. van Leeuwen en P. IJsseldijk 
 
P.S. Een leerling die zich tijdens de reguliere schoolweken niet naar behoren weet te gedragen, 

kan uitgesloten worden van deelname. 


