
Sneeuwklassen 2023 

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 …  

… er een stresske heerst onder onze leerlingen want het is straks casino-avond … 

… er al druk gespeculeerd en gefluisterd wordt over de “koppeltjes” die er gaan ontstaan … 

… Finn vandaag de ondersteuner was van juf Greet omdat ze anders haar botten niet aankrijgt … 

… hij dat jobke heel goed deed … 

… meester Patrick skiet als een echte profi en alle dagen opnieuw zijn uiterste best doet om de 

kinderen iets nieuws aan te leren …  

… Lilja zich ook als nieuwe skimonitor profileerde en goede raad gaf bij het skiën … 

… we meermaals met bijna de ganse groep helemaal over de rode pistes naar beneden skieden …  

… Martje alweer fotograaf van dienst is en ook vandaag weer zorgt voor prachtige foto’s …  

… er vandaag een stralende zon van de partij was … en dat wij daarvan genoten … 

… we deze middag nog eens lekkere tomatensoep met dubbele portie balletjes kregen en we deze 

met veel smaak opaten in de Schirmbar …  

… de pot leeg was tot op de bodem … 

… we daar ook nog een heerlijk frisse cola, spezi, fanta mochten drinken, met dank aan ons 

oudercomité ‘Spring’ … 

… we om half 4 onze laatste afdaling van de dag ingezet hebben … 

… Siebe altijd piekfijn voor de dag komt … 

… als hij zijn helm afgezet heeft gaat hij zijn haar terug netjes in de plooi leggen terwijl de juffen met 

een coupe ‘ontploft’ rondlopen … 

… we weer heel blij zijn als we die ambetante skibotten mogen uittrekken … 

… 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 na een vermoeiende dag … 

… we vanavond rijst met peekes en netjes, currysaus en kipfilet aten … 

… het dessert een gezonde vers gemaakte fruitsla was …   

… het na het eten druk werd op de kamers omdat iedereen er natuurlijk piek fijn uit wou zien … 

… het bij sommige zeker en vast de moeite was … 

… er enthousiast gegokt werd in het casino … 

… Jesse niks mocht uitgeven van zijn 2 vrouwen Selina en Inis … 

… er koppeltjes bij waren die nog liever in hun broek plasten dan 5 euro te moeten spenderen aan 

een toiletbezoek … 

… er  ook ferm dorst werd geleden … ook dit kostte natuurlijk de nodige euro’s … 

… de uiteindelijke winnaar Siebe was met zijn 2 vrouwen Betelhem en Fien … 

… ze bijna hun startbudget verdubbelden …  

… er op de kamer nog wat nagepraat werd over deze beruchte avond om daarna de oogjes weer 

dicht te doen en uit te kijken naar een volgende skidag … 

 

Slaapwel! 


