
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
… we vanmorgen tot half 9 mochten “uitslapen”!! 

… het voor iemand van ons een speciale dag was … 

… de juffen en meesters onze jarige LARS al zingend wekten … 

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

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

Raichbrug … 

… dit een heel mooie maar steile en vermoeiende wandeling was…  

… hoewel het -4° was, de eerste jassen al snel uitvlogen … 

… er van hoogtevrees geen sprake was op de brug …  

… in het speeltuintje aan de brug eventjes gespeeld werd …  

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

… we om 13u30 op de bus stapten richting Mandarfen… 

… daar de sneeuw daar een dikke meter hoog lag …  

… het daar ideaal was om te gaan gatsleeën…  

… Kobe de zware taak op zich nam om het eerste gatslee-glij-spoor te maken … 

… er door iedereen van de steile helling gevlogen werd … 

… Paulien zelfs zo snel ging dat ze bijna in het hek vloog aan de overkant van het pad … 

… 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 …   

… Lars daarna trakteerde met een heerlijke brownie … 

… meester Filip en meester Patrick de sneeuw-wash van dienst waren… 

… hier alle sneeuw uit kragen, mutsen, broekspijpen, reten en oren vakkundig werd verwijderd … 

… sommigen daarvoor zelfs ondersteboven geschud moesten worden … 

… Jules zo moe was dat hij in slaap is gevallen in de bus … 

… het een geslaagde actieve “rustdag” was …  

… het avondmenu bestond uit : klare soep met veel pietekes, een kippenbilletje met frietjes en als 

dessert  ananas met yoghurt van de plaatselijke boer (allee, van de melk van zijn koeien eh  )… 

… de kienavond een geslaagde avondactiviteit was …  

… we speelden met lekkere M&M’s … 

… we 1 ronde de nummers in ’t Frans afgeroepen hebben … 

… er mooie en leuke prijzen te winnen waren …  

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

… meester Patrick 16 verschillende hoofddeksels (mutsen, petten, hoeden, pruiken,… ) op zijn 

hoofd zette tijdens de kienavond …  

… Melviano en Ries van Heultje met de hoofdprijs gingen lopen… 

… 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 fijne werkweek toewensen … 

Tot morgen!! 


