
Sneeuwklassen 2022 

Wist je dat … 

… we vandaag voor de eerste keer niet opgestaan zijn met een zonnetje aan de 

helderblauwe hemel …  

… onze  bus en onze chauffeur Wim weer klaar stonden om ons naar de skipiste te 

brengen … 

… de piste weer mooi geprepareerd was voor ons … 

… er vandaag iets uniek gebeurd is. We kwamen met de ganse klas van de rode piste 

helemaal tot beneden …  

… de juffen en meester super trots zijn op onze kinderen … 

… we deze middag weer heerlijke keizerpistolets konden eten met beleg naar keuze …  

… we deze middag weer naar boven trokken om daar nog wat te genieten van de blauwe 

en rode pistes … 

… toen we om 13 uur terug naar boven gingen we getrakteerd werden op een sahara-

stofwolk en dit zorgde voor sepia foto’s en zand in de ogen en op de sneeuw …  

… meester Patrick zich ook even uitleefde op de zwarte piste samen met Lenn, Loes en 

Rosalie … 

… meester Patrick in 2 min. 46 sec. helemaal naar beneden kan skiën …  

… we deze avond kip met rijst en currysaus aten … en dit lang niet slecht was … 

… het dessert voor vandaag een heerlijke frisco was … 

… het casino vandaag werd geopend …  

… iedereen zijn best had gedaan om zich glamoureus uit te dossen om naar het casino te 

gaan …  

… er zowel big spenders als gierigaards tussen zaten …  

… Flor en Vie de winnaars waren met een bedrag van 1435 euro …  

… we al even willen meegeven dat er morgen geen tijd gaat zijn om een wist-je-dat te 

schrijven … 



Sneeuwklassen 2022 
 

… het dan tijd is voor een slotfuifje ;-) … 

… er dan een einde komt aan een alweer zeer geslaagde sneeuwklassen …  

Slaapwel allemaal! 
 


