
Sneeuwklassen 2022 

Wist je dat … 

… we vanmorgen tot half 9 mochten “uitslapen”!! 

… we om 8.45 uur in pyjama aan het ontbijt zaten en we een lekker “tikkeneitje” kregen en als 

dessert een donut … 

… we daarna onze wandelschoenen aantrokken voor een avontuurlijke beklimming naar de Benny 

Raichbrug … 

… dit een heel mooie wandeling was in een stralend zonnetje…  

… er van hoogtevrees geen sprake was op de brug …  

… sommige kinderen zelfs in hun T-shirt de beklimming wandelden …  

… in het speeltuintje aan de brug heel hard gespeeld werd …  

… we daarna aan tafel schoven voor een lekker bord spaghetti bolognaise of een broodje met 

beleg… 

… juf Greet als flexijobber aangenomen werd en van Eliane de tafelbediening en -opruiming op zich 

te nemen …  

… we om 13 uur op de bus stapten richting Mandorfen… 

… daar de sneeuw zeker anderhalve meter hoog lag …   

… het daar ideaal was om te gaan gatsleeën…  

… sommige jongens en meisjes er echt niet genoeg van kregen. De foto’s spreken voor zich …  

… iedereen zich helemaal heeft kunnen uitleven in de sneeuw …  

… er een sneeuwballengevecht ontstond waarbij Sybe zijn gatslee als tennisraket gebruikte …  

… Rosalie zo moe was dat ze in slaap is gevallen in de sneeuw …  

… Dennis en Aurélie een koppeltje sneeuwmannen maakten …  

… ook juf Miek en meester Patrick zich aan een afdaling op een plastieken zak waagden en dat dit 

hilarische beelden opleverde …  

… het een geslaagde actieve “rustdag” was ;-) …  
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… er op het avondmenu klare soep met soezekes, vissticks met puree en worteltjes, en een ijsje als 

dessert stond … 

… Jarne zijn bord heel mooi kan dresseren …  

… de kienavond een geslaagde avondactiviteit was …  

… er mooie en leuke prijzen te winnen waren …  

… meester Patrick de nummerafroeper van dienst was en meester Filip controleur van dienst …  

… meester Patrick 15 verschillende hoofddeksels (mutsen, petten, hoeden, pruiken,… ) op zijn hoofd 

zette tijdens de kienavond …  

… Jorre de hoofdprijs mee naar huis mag nemen …  

… we er allemaal wel klaar voor zijn om morgen terug onze latten van stal te halen en terug van de 

berg te sjeezen … 

… we jullie een goede nachtrust toewensen … 

Tot morgen!! 

 


