Sneeuwklassen 2022
Wist je dat …
… vanmorgen iedereen weer zin had in een nieuwe skidag.
… we in onze ziekenboeg links en rechts al eens een zalfje moeten smeren …
… de kids vandaag voor de eerste keer met stokken mochten skiën …
… meester Patrick skiet als een echte profi en alle dagen opnieuw zijn uiterste best doet om de
kinderen iets nieuws aan te leren …
… we met de helft van de groep al helemaal naar boven gegaan zijn om dan vlotjes naar beneden te
skiën (nog nooit zo snel gebeurd!) …
… Martje alweer fotograaf van dienst is en ook vandaag weer zorgt voor prachtige foto’s …
… we deze middag nog eens lekkere tomatensoep kregen en we deze met veel smaak opaten in de
Schirmbar … super vriendelijke mensen!
… Flor dit de lekkerste soep “ever” vindt …
… we om half 4 onze laatste afdaling ingezet hebben …
… we hierna nog eens mochten genieten van een frisdrank… deed dat deugd zeg …
… we hiervoor nog eens iedereen willen bedanken voor de inzet tijdens de wijnverkoop!
… in de bus de polonaise werd ingezet door de juffen en de meesters …
… we toch wel een heel vriendelijke buschauffeur hebben … hij pikt ons elke dag aan het skidepot
op zodat we niet te ver hoeven te stappen met die toch wel ongemakkelijke botten …
… we vanavond een vleesbrochette kregen met kroketjes …
… het dessert een gezonde yoghurt met of zonder ananas was …
… er al veel gespeculeerd en gefluisterd wordt over de “koppeltjes” voor de casinoavond …
… we vanavond zaklampentocht deden … met een gastoptreden van meester Filip en zijn gitaar…
… we heel hard gezongen hebben over die boom die op de berg staat …
… deze avondwandeling ervoor gezorgd heeft dat het direct muisstil was op de slaapkamers …
… de kaarsjes dus wel degelijk uit waren … en die van ons ook …
Slaapwel!

