
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat schaft de pot ? 
Opnieuw kregen we een prachtig ontbijtbuffet 
voorgeschoteld met cornflakes, yoghurt, verse 
boterhammen, fruitsap en chocomelk.  
Vanmiddag stond er spaghetti op het menu. 
(We zijn tenslotte bijna in Italië) 
Deze avond kregen we belegde broodjes met 
een lekker Zwitsers ijsje als dessert. 
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WIST JE DAT … 
- de gevorderde skiërs naar de 

Furchellas zijn gaan skiën? 
- sommige kinderen al kennis hebben 

gemaakt met de gekende ‘vlindertjes in 
de buik’? 

- we tot nu toe bij iedere activiteit voltallig 
waren? (niemand in de ziekenboeg) 

Onze skiprestaties ! 
Vandaag werden de gevorderde groepen met de bus naar Sils gebracht waar 
ze de Furchellas onveilig maakten. Met de kabelbaan werden ze naar het 
bergstation gebracht om van daaruit met de zetellift tot op 2850 m hoogte te 
komen. Ze oefenden vooral op de blauwe piste en deden daar allerlei 
oefeningen vb. schuss- skiën, per 2 en zonder stokken skiën. Sommige 
kinderen waagden zich zelfs al aan een rode piste… en zijn hier ook zonder 
kleerscheuren en gebroken armen/ benen vanaf gekomen. 
Ook de juffen, meester en monitoren waagden zich aan de Furchellas waar juf 
Kris en meester Mark aan juf Nele nog eens onder handen namen en skieden 
de blauwe piste af.  
De beginnergroepen bleven ook vandaag nog rond het hotel skiën om de 
techniek verder onder de knie te krijgen. Ze skieden slalom, leerden bochten te
maken (door te ploegen) en konden zelfs al de berg achteruit afskiën. Ze 
deden het zo goed dat de skimonitor beloofde dat ze snel naar de ponylift 
gingen kunnen. Goed, hé!! 
 
Bis später!!  

Andere activiteiten. 
Vanochtend zijn we gestart met een leerwandeling 
naar de stuwdam van de Orlenga. Meester Mark 
vertelde ons hoe we via waterkracht elektriciteit 
kunnen opwekken. Het grote voordeel is dat het 
milieuvriendelijk is. Tijdens de wandeling hielden we 
regelmatig halt om te spelen in de sneeuw. 
In de namiddag was onze skiles voorzien (zie boven). 
Vanavond was het casinoavond. Dit is een spel 
georganiseerd door alle moni’s. Het wordt gespeeld 
met alle kinderen van alle scholen. We kregen per 
koppel 15 jetons die we dan konden inzetten bij een 
opdracht. Wonnen we, dan verdienden we extra 
jetons. Verloren we, dan moesten we er afgeven. De 
bedoeling was om zo veel mogelijk jetons te 
verzamelen. Het was heel leuk want we leerden de 
kinderen van de andere scholen kennen. 

Vrij zonnig met af 
en toe een  klein 
wolkje  
Temperatuur : 3°C 


