
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat schaft de pot ? 
Vanochtend mochten we aanschuiven aan een heel 
uitgebreid ontbijtbuffet. Wat werden we verwend! We legden 
een goede basis vol energie om de rest van de dag goed 
door te komen. 
Deze middag kregen we aardappeltjes in de pan met een 
lekker hamburger en rauwkost. Lekker… 
Vanavond stond er ‘spinaziestoemp’ met gepaneerde visfilet 
op het menu. Verschillende kinderen vonden dit iets 
minder... 

WOENSDAG 22 MAART 2006           SINT-VICTOR BEERSEL

WIST JE DAT … 
- we na een nachtje goed slapen er terug allemaal 

bovenop zijn? Zaaaaalige bedden! 
- iedereen al wat kleur heeft gekregen in zijn gezicht? 
- er vandaag nog niemand heimwee heeft gehad? 
- het aantal blauwe plekken bij velen al is 

toegenomen? 
- onze monitoren echt heel tof en lief zijn? 

Onze eerste skiles ! 
Na het middagmaal maakte iedereen zich klaar om de eerste skiles aan te -
vangen. Om 13 u werd de gevorderde groep verwacht en om 13.45 de 
beginnersgroep. De gevorderde groep werd met het busje naar de ponylift 
gebracht waar iedereen een kleine test deed om dan in niveaugroepen te 
verdelen. Er ontstonden zo 3 nieuwe groepen met kinderen uit allerlei scholen. 
Vanaf nu zullen die groepen behouden blijven. Ook juf Kris, meester Mark en 
juf Nele gingen naar dezelfde plek skiën. Juf Nele heeft daar haar eerste skiles 
gekregen van haar privé- skimonitoren juf Kris en meester Mark.  
De 2 beginnersgroepen bleven rond het hotel om de eerste basistechnieken 
van het skiën aan te leren. Ze leerden stappen in de sneeuw met hun 
skilaarzen, parallel opzij stappen en ze skieden zelf al een kleine berg af. 
Proficiat, beginners!! 
Iedereen keerde tevreden, al een beetje bruin maar moe terug naar het hotel. 
We kijken al uit naar morgen! 
 
Tot morgen!! 
 

Andere activiteiten: 
We zijn de dag begonnen met een hele 
mooie en zeer interessante 
leerwandeling. Meester Mark gaf heel 
veel uitleg over de omgeving, de 
gebouwen, de ligging en het toerisme in 
en om Maloja. Iedereen, juf  
Kris en juf Nele inclusief, stak hier wat 
van op. Na de wandeling werden we 
beloond met een spetterend 
sneeuwballengevecht en een staaltje echt
zakkenglijden. Ook juf Kris en juf Nele 
lieten het kind in hen nog eens terug 
boven komen. 
s’ Avonds verwenden de monitoren juf 
Soetkin  en meester Pascal ons met een 
spannende quiz.  
Na een verkwikkende douche en een 
slaapwelverhaal, keerde iedereen blij 
naar zijn bed. 

Héél zonnig en 
warm! 
Temperatuur : 5°C 


