
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat schaft de pot ? 
Zaterdag stond er ’s middags hotdogs op het menu en 
’s avonds aten we schnitzel, erwtjes en worteltjes en 
aardappelen. 
Vandaag, zondag, kregen we als ontbijt lekkere 
croissants. ’s Middags smulden we van kalkoengebraad 
met appelmoes en aardappelen. 
Vanavond kregen we hele lekkere Mc Maloja’s.  
Wat werden we verwend! 

WEEKEND  26 - 27 MAART 2006                      SINT-VICTOR BEERSEL

WIST JE DAT … 
- vandaag, zondag, de mooiste dag van heel de 

periode was (tot nu toe)? 
- meester Mark zijn gemoedstoestand daardoor 

weer tiptop is? 
- de juffen en meester gisteren een dagje vrij 

hadden en de monitoren vandaag? 
- vanochtend niemand uit bed kon (inclusief 

leerkrachten en moni’s)?  
 

 Het échte werk! 
Gisteren hebben zowel de beginners als de gevorderden de laatste hand 
gelegd aan de technische oefeningen. Daardoor kon bijna elke groep naar een 
skigebied gaan. De gevorderden gingen deze keer naar de Corvatsch. Dat is 
een skigebied op 3303 m hoogte. Sommige kinderen gingen van de gletsjer. 
Dat was een magnifieke piste. We hadden ogen te kort. 
De best geëvolueerde beginners mochten vandaag naar de Furschellas, waar 
de gevorderden gisteren geweest zijn. Ook zij waren verstomd door de pracht 
van de Zwitserse natuur. 
De andere beginners begaven zich naar de ponylift en enkelingen bleven in de 
tuin om verder te oefenen op de basis. 
Iedereen was heel blij, maar vooral moe, want we zijn van dagorde veranderd 
(‘s morgens skiën i.p.v. ’s namiddags) waardoor we een half uur minder lang 
konden slapen (en niet te vergeten: de uurverandering). 
Iedereen nam een frisse douche en kroop vroeg in bed. 

Andere activiteiten. 
Zaterdag hebben we het grote dagspel 
gespeeld met alle scholen samen. De 
monitoren hebben dit prachtig spel voor ons 
georganiseerd. Bedankt daarvoor! 
’s Avonds zijn we heel vroeg gaan slapen 
want door de uur- en dagordeverandering 
gingen we veel minder kunnen slapen dan 
anders. Maar eerst vertelde juf Kris nog een 
prachtige sage. 
Vandaag maakten we in de namiddag een 
heel mooie leerwandeling door het 
natuurreservaat waar we de toren van 
Belvédère bezochten. We leerden ook over 
de geschiedenis van de toren. Héél 
interessant!! 
Na het eten nog even oefenen voor de 
dankavond (want die komt dichter en dichter 
bij) en het zandmannetje wacht ons op! 
Slaapwel !!! 

Heel zonnig 
Temperatuur : 9°C 


