
 

 
 
Utrecht, 16 november 2022 
 
 
Betreft : wintersportreis januari 2023 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wij verheugen ons erop dit schooljaar weer een wintersportreis te organiseren voor de 
leerlingen uit leerjaar 4. 
 
Uw kind heeft zich aangemeld voor de wintersportreis welke plaatsvindt in de tweede 
activiteitenweek. Vanwege de grote belangstelling hebben we de reis twee keer 
georganiseerd. De reizen zullen na elkaar plaatsvinden en dus nog steeds in de 
activiteitenweek vallen.  De eerste groep reist van 7 t/m 12 januari 2022, de tweede 
groep reist van 11 t/m 16 januari 2022. De verdeling van de groepen is al 
gecommuniceerd naar de leerlingen.  
 
Op zaterdagavond 7 januari of woensdagavond 11 januari rijden we met de bus naar 
Katschberg in Oostenrijk en komen daar op zondagochtend of donderdagochtend aan. 
Leerlingen moeten zelf voor het ontbijt in de bus zorgen die ochtend. Eenmaal op de 
locatie aangekomen brengen we de spullen naar het hotel, halen we de gehuurde 
materialen op en gaan we gelijk de piste op! Dit is het startsein voor een aantal mooie, 
leerzame en plezierige dagen in de sneeuw.  
 
De wintersportreis is samen met reisorganisatie Huski opgezet. We hebben voor deze 
organisatie gekozen vanwege goede ervaringen uit het verleden, de goede 
Nederlandstalige instructeurs, het feit dat zij lesgeven in kleine groepjes van maximaal 
10 leerlingen en voor ons een heel pakket kunnen samenstellen.  
 
Hieronder volgen (onder voorbehoud) de belangrijkste gegevens:   

• De bus vertrekt en arriveert op de parkeerplaats van de Rivierenwijkers. 
(Koningsweg 139, Utrecht). De tijden zullen nog bekend worden gemaakt. 

• We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage van €500,- voor deze 
reis. Dit bedrag is inclusief busreis, overnachtingen, ontbijt, diner, verzekering, 
eventuele lessen en/of materiaalhuur en activiteiten. Exclusief: lunch en 
zakgeld.  
Als u deze bijdrage niet of slechts ten dele kunt of wilt betalen, gaat uw kind 
toch gewoon mee op reis. Wij vragen u om een bijdrage te doen die u reëel en 
verantwoord vindt, mede afhankelijk van uw inkomen.  
Het eigenlijke bedrag om de reis te kunnen organiseren ligt hoger, namelijk 
€550,-, maar omdat er eerder het bedrag van €500,- gecommuniceerd is, 
houden we dit bedrag aan. Uit solidariteit is het uiteraard ook mogelijk een 
hogere bijdrage te doen, zodat het gemiddelde van €500,- euro per leerling 
toch bereikt wordt.  

  



 

Wilt u een eventuele bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken op: 
 

rekeningnummer NL59 RABO 013.32.68.845  
t.n.v. NUOVO Utrechts Stedelijk Gymnasium te Utrecht  
onder vermelding van ‘wintersportreis 2023 + naam en klas’.  

 
• Op dinsdag 22 november 2022 vindt er om 19.00 uur op school een 

informatieavond plaats voor ouders en leerlingen.  

• De leerlingen dienen voor deze reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort 

of een geldige Europese identiteitskaart. Verder dienen de leerlingen tegen 

ziektekosten verzekerd te zijn. Zij moeten op de piste ten allen tijden hun 

verzekeringspasjes bij zich hebben. Daarnaast dienen zij een geldig 

coronabewijs te kunnen tonen. 

 
We verblijven deze week in Landgasthof Mühlbacherhof waar we beschikken over 
groepskamers (mannen en vrouwen gescheiden). Het verblijf is op basis van half-
pension. Ontbijt en avondeten wordt verzorgd. De lunch zal op eigen kosten ergens in 
het skigebied worden genuttigd. Daarnaast biedt de locatie voor onze groep genoeg 
andere faciliteiten (bijv. een discozaal) om na een dag skiën of snowboarden te kunnen 
ontspannen. 
 
Als bijlage treft u een aantal formulieren aan. Wij verzoeken u deze formulieren in te 
vullen en te ondertekenen voor deelname van uw kind aan de wintersportreis. De door 
u ondertekende papieren formulieren dienen door de leerling vóór 25 november a.s. 
te worden ingeleverd bij de administratie. 

• Bijlage 1 medisch 
• Bijlage 2 toestemming 

De volgende bijlage kan online worden ingevuld: 

• Bijlage 3 Huski 

 

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor 
eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de 
coördinatoren via mweustink@usgym.nl of desschert@usgym.nl.   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marieke Weustink en Daniël van den Esschert 
Coördinatoren Wintersportreis 
  

mailto:mweustink@usgym.nl
mailto:desschert@usgym.nl


 

Reis 1 
Naam leerling: 
 
Geboortedatum leerling: 
 
 
 
Maatschappij + adres + polisnummer ziektekostenverzekering: 
SVP kopie ziektekostenverzekering bijvoegen 
 
 
 
Alle telefoonnummers ouders/verzorgers: 
 
 
 
Relevante medische informatie:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige zaken waar de begeleiding van op de hoogte moet zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier uiterlijk 25 november a.s. inleveren bij de administratie van het USG  



 

Reis 1 
 
 

Hierbij verklaar ik dat mijn kind deelneemt aan de 
wintersportreis 2023. 

 
 
Met mijn handtekening ga ik tevens akkoord met de volgende voorwaarden: 
 
- Na betaling wordt de reissom niet gerestitueerd. 

- De leerling (ouders/verzorgers) zorgt zelf voor een geldig reisdocument en het 
hebben van een zorgverzekeringspasje. 

- Als de leerling zich misdraagt, alcohol of drugs gebruikt, dan wel in bezit heeft 
of verhandelt, nemen de begeleiders van de reis contact op met 
ouders/verzorgers en schoolleiding en kan de leerling op kosten van 
ouders/verzorgers per direct naar huis gestuurd worden. Deze retourreis zal de 
leerling in zijn/haar eentje maken, zonder begeleiding van een lid van de staf. 

- Als een leerling (tijdelijk) niet in staat is de wintersportreis voort te zetten, 
zoeken we naar de beste oplossing. De leerling kan bijvoorbeeld een dag in het 
jeugdhotel verblijven, alles altijd in goed overleg met ons en de ouders.  

- Als een leerling om medische redenen individuele begeleiding van een staflid 
nodig heeft, vragen we de ouders om zo snel mogelijk naar de locatie te komen. 
Op deze manier kunnen zij hun kind zelf bijstaan en de stafleden zich weer 
richten op de overige deelnemende leerlingen. Dit alles weer in goed overleg 
door ons met ouders. 

 
 
Naam leerling: 
 
 
Naam en handtekening ouder/verzorger:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier uiterlijk 25 november a.s. inleveren bij de administratie van het USG 
  



 

 

 

 

Beste skiër of snowboarder (in spe),  

Deze winter ga je op wintersport. De reis wordt mede georganiseerd door Huski Reizen.  

Je dient uiterlijk 1 december a.s. de gegevens in te vullen op de website van Huski. Na de 

deadline is het invullen niet meer mogelijk!  

Op het formulier geef je ook aan of je gaat skiën of snowboarden en welk materiaal jij van 

Huski huurt. De gegevens 'lengte, gewicht, ervaring en schoenmaat zijn onder andere 

belangrijk voor een veilige afstelling van jouw wintersportmateriaal. De overige gevraagde 

gegevens worden ook door de docent en het hotel gebruikt voor de organisatie. Vul het dus 

nauwkeurig in! 

Hanteer jouw normale schoenmaat (dus niet iets erbij optellen, dat doen wij). Zit je tussen 

twee maten in rond dan af naar de grotere maat.  

Je kunt inloggen op het volgende adres: www.huski.nl/mijn-reis/inschrijven/ 

 Boekingsnummer: 31510 

Wachtwoord: vHgRWt 

 

 

http://www.huski.nl/mijn-reis/inschrijven/

