
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat schaft de pot ? 
Deze middag kregen we lekkere warme soep. Als 
hoofdschotel was er ravioli met veel, lekkere en vooral 
gezonde groenten. 
Om te vermijden dat we België te veel zouden missen, 
kregen we vanavond al een koninginnehapje met frietjes te 
eten. Mmmmmm…………. 

DINSDAG 21 MAART 2006 – 5de en 6de leerjaar SINT-VICTOR BEERSEL

WIST JE DAT … 
- onze bestelling van de postkaarten en postzegels 

reeds is gedaan? 
- al verschillende kinderen post hebben gekregen? 
- iedereen de reis zonder kleerscheuren, ziek zijn en 

veel tranen heeft overleefd? 
- de juffen en meester heel fier waren op onze 

kinderen tijdens de treinreis? Ze hebben zich 
voorbeeldig gedragen. 

Aankomst in Maloja ! 
 
De treinreis is heel vlot verlopen. Iedereen heeft vrij goed geslapen. Om  
9.20  u zijn we in Chur aangekomen. Het zonnetje scheen al volop waardoor 
iedereen direct goedgezind werd. De reis met het bergtreintje naar Sankt – 
Moritz verliep ook vlot, maar duurde volgens de kinderen te lang (ze waren dan
ook wakker en vooral moe)… Na een laatste etappe met de bus kwamen we in 
Maloja aan rond 10.30 u. Dan met de reiskoffers naar de 3de verdieping. Nog 
net de tijd om uit pakken en ons te verfrissen want het middagmaal stond al 
klaar. 
Na een korte siësta en de skibedeling, namen ze allemaal een verkwikkende 
douche.  
Vanavond staat er niet veel meer op het programma, want door de lange reis 
is iedereen al moe. Na het eten doen we onze pyjama aan, luisteren naar een 
verhaal en lekker dromen maar… 
 
Tot morgen!!! 

Onze eerste skiles. 
Echt les hebben we vandaag nog niet 
gekregen, maar alle voorbereidingen zijn 
wel al genomen.  
We werden in 3 groepen opgedeeld. 
Eerst de skischoenen passen ; daarna de 
skilatten afstellen. 
 De skibedeling was dan een feit en 
iedereen is dan ook heel erg 
opgewonden om morgen op de latten te  
staan. 
We zitten momenteel in 3 groepen : 2 
beginnersgroepen en 1 gevorderde ; 
maar deze worden morgen nog getest. 
 

Lichte sneeuw  
(vrij mistig in de 
namiddag) 
Temperatuur : 5°C 


