Hier vind je enkele regels en afspraken voor de
sneeuwklassen.
GEEN SNOEPGOED (& FRISDRANKEN)!
WE ZIJN BELEEFD TEGEN IEDEREEN (chauffeurs, monitor, personeel
van het hotel…)

Busritten
T Geen snoepgoed in de bus (dus ook geen kauwgom)!
T Rustig praten met je buur.
T Na de film (heenrit en terugrit) is het stil, ook al kan jij
niet slapen.
T Geen afval op de grond, er zijn vuilniszakjes aan elke
stoel.
T Blijf op je plaats zitten. Enkel bij een dringende zaak
kom je van je stoel.

Kamer
T Je komt niet van je kamer als dat niet moet.
T Je blijft van de TV en de afstandsbediening af!
T Is er een balkon aan je kamer? Dan kom je daar NIET
op.
T Geen snoepgoed in de kamers.
T De badkamer is privé. Is er een kamergenoot zich aan
het wassen, dan stoor je die niet.
T Draag steeds je pantoffels in het hotel.
T Zorg voor elkaar.

SkiGoede afspraken maken fijne
sneeuwklassen voor allen!

T Luister naar je monitor. Help elkaar om hem/haar beter
te begrijpen.
T Blijf bij je monitor.
T Sluit altijd aan bij je groep.
T Als je groep ergens even stopt, sluit dan steeds
onderaan het rijtje aan.
T Zet je beste beentje voor! Wees positief, geef niet op
en enthousiasmeer elkaar.

Buitenactiviteiten
T Als de leerkrachten vragen om een rij te maken, doe je
dit zo snel mogelijk. Je gaat per 2 staan (maakt niet uit
wie er naast, voor of achter je staat).
T Je blijft steeds bij de groep.
T Heb je een probleem, dan vraag je hulp aan een
medeleerling of aan een leerkracht.

Eetzaal
T Je proeft van alles, misschien leer je wel iets nieuw
eten.
T Wat je opschept eet je ook op.
T Haal je beste tafelmanieren boven!
T Wees beleefd en praat rustig met je eigen
tafelgenoten.
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