
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
… iedereen goed geslapen had toen we hen om kwart voor 8 gingen wakker maken … 

... de dag begon met een vers laagje sneeuw … en de vlokjes nog steeds naar beneden dwarrelden … 

… we om 10 uur op het skiveld stonden, klaar voor een nieuwe skidag …  

… onze monitoren vonden dat we vandaag allemaal klaar waren om de lift naar boven te nemen … 

… ondertussen Stella, Mathias, Jules, Maité en Jesse samen met meester Patrick al van de grote piste 

helemaal naar beneden skieden … 

… het zonnetje ons vandaag in de steek liet en het daardoor boven ijzig koud was … 

… er dus heel wat koude teentjes in de skibotten zaten en Martje haar vingers te koud waren om veel foto’s 

te nemen … 

… we altijd welkom zijn in de après-skibar bij Carola, Marcus en Oskar om ons te verwarmen … 

… Carola en Marcus ons allen trakteerden op een kinderwillie mit birne … 

… we zoals de echten in eins – zwei – drei een ‘adje’ deden … 

… Tuur hier helemaal van opkikkerde en weer klaar was om erin te vliegen … 

… na het skiën, meester Filip samen met Diede en Lilja de lift naar beneden pakte en boven op de hoogste top 

uitkwam… 

… ze op de top moesten uitstappen, even door het poortje gingen om te scannen, om dan weer met dezelfde 

lift helemaal naar beneden tot in het dal te gaan … 

… ze hierdoor toch wel 40 minuten onderweg waren, maar wel konden genieten van de mooie bergen  

… er te weinig sneeuw ligt op de rodelbaan en we dus helaas niet zullen kunnen rodelen … 

… ook vandaag de après-ski-muziek weer luid klonk in de bus … 

… we na deze actieve skidag deugd hadden van een warm doucheke …  

… we heldere soep met backerbsen kregen … 

… we daarna vleesbrood met aardappelen en appelmoes aten … en een frisco als dessert … 

… de postkaarten onderweg zijn naar België … 

… er vanavond een cinema-ticketje op ons lag te wachten …   

… de sneeuwklas-klassieker ‘The goonies’ in zaal 4 gedraaid werd … 

… we tijdens de pauze getrakteerd werden op een chipske en een frisdrankske … 

… we nu moe maar voldaan in ons beddeke kruipen … 

 

Slaapwellekes iedereen!!! 

 


