
 LO   Leerlingen info langlaufdag 

Langlaufen                                                 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
 
Dagindeling? 
We verzamelen om 8.00 op school. 
We verwachten tussen 16:00u en 17:00u op school terug te zijn. 
 
Waar moet je aan denken?: 

 trainingspak, spijkerbroek of een skibroek  
als je die hebt. Een jas ivm de temperatuur. 

 handschoenen zijn verplicht ivm de veiligheid. 

 neem een muts mee tegen de kou 

 draag badstof sokken of trek skisokken aan.  
           Andere sokken kunnen gaan schuren. 

 Trek ook een t-shirt of sportshirt aan dit 
i.v.m. zweten en een dikke, liefst ademende trui. 

 Neem ook een zonnebril mee. Bij zonnig weer is dit zeer  
fijn anders kun je na afloop hoofdpijn krijgen van de schittering van de  
zon op de sneeuw. 

 Zorg zelf voor eten en drinken en doe dit in een RUGZAK, geen schoudertas. 
 
Hoe werken we?: 

- Om 08:00u aanwezig op school. Zorg ervoor dat je je ID-kaart bij je hebt. 
- Tijdens de hele dag wordt er niet gerookt ivm de veiligheid van  

jezelf en anderen. 
      -  Ski's,langlaufschoenen en stokken krijg je bij aankomst in het verhuurcentrum. 
      - We langlaufen gezamenlijk een bepaalde route. Welke? Dit bekijken we ter  
           plaatse. 
      - Wanneer je materiaalpech krijgt loop dan aub naast het spoor (loipe) en niet  
           eroverheen. 
       -   Begin rustig met langlaufen. We hebben alle tijd en we wachten op iedereen. 
        Het is voor de meeste een eerste kennismaking met deze tak van sport en  
 daarom zou het zeer prettig zijn als alles plezierig en veilig verloopt. 
       -  na afloop is in het café de mogelijkheid om iets te drinken (tegen betaling).  
         Alcohol is uiteraard niet toegestaan. 

- Neem droge kleren mee, want je kunt nat worden van de sneeuw. Deze kun je 
in een tas in de bus laten liggen. 

  
We hopen er met z’n allen een leuke dag van te maken met veel sneeuwplezier. 
  


