
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
… we vanmorgen toch wel enkele traantjes zagen vloeien … bij mama’s en papa’s … 

… we bij de kinderen hier weinig van gemerkt hebben … 

... de busrit super vlot en rustig verlopen is. 

… onze buschauffeur Walter heet en hij ons veilig tot in Arzl gebracht heeft … dank U Walter! 

… er onderweg al heel wet sneeuw te zien was ... 

… juf Greet tot oma, meester Patrick tot opa, Martje tot mama en meester Filip tot papa gedoopt zijn … 

maar voor alle duidelijkheid … mama slaapt bij oma en papa bij opa ;-) … 

…het deze middag deugd deed om even uit de bus te mogen en een frisse neus te halen … 

… we een goede gids bij hadden … meester Patrick heeft de kinderen de nodige wist je datjes 

bijgebracht over de omgeving … 

… onze kids super enthousiast waren. Er weerklonk een spontaan daverend applaus als we Oostenrijk 

binnen reden … 

… we de film Encanto keken in de bus …  

… de kinderen verwonderd waren door het mooie landschap onderweg … 

… we goed op tijd arriveerden en de bus in sneltempo uitgeladen werd …  

… iedereen hierbij een handje toestak … vele handen maken het werk licht … 

… de kinderen al lekkere tomatensoep aten ...  

… de kamers snel in orde waren … 

… ‘het rekenmachientje’ al werd ingeoefend. 

… we daarna het dorp even gingen verkennen … en we toch wel ontdekten dat het hier ’s avonds super-

mooi is! 

… het kerkje van Arzl twee zonnewijzerklokken heeft … 

… we na een steile klim naar het kapelletje een wondermooi uitzicht hadden over het dorp … 

… na deze frisse neus iedereen blij was dat ze in hun bedje konden kruipen … 

… het ondertussen al in de meeste kamers heel stilletjes is (22 uur) … 

… wij leerkrachten nog even gaan socializen met onze collega’s van Heultje, maar ons bedje ook snel zal 

roepen …  

… we jullie hiermee dan ook slaapwel gaan wensen en we uitkijken naar de eerste skidag … 

 

Slaapwellekes allemaal!!! 


