
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Wat schaft de pot ? 
Na ons gebruikelijke ontbijtbuffet (we zullen het al gewoon 
zijn bij onze terugkomst) kregen we ’s middags meh mah 
(Chinees). 
’s Avonds mochten we smullen van een echte feestmaaltijd 
(laatste avond); soep, varkenslapjes met gebakken patatjes, 
mosterdsaus en boontjes. Als dessert een lekker gebak in 
de vorm van een grote berg. 
Wat we morgen eten, zullen jullie wel horen bij onze 
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WIST JE DAT … 
- Meester Pascal en juf Soetkin vandaag de 

leerwandeling geleid hebben? 
- dit onze laatste volledige dag was?  
- we daarvoor een prachtige dankavond hebben 

gehad? 
- er op de afscheidsavond veel traantjes gevloeid 

zijn? 
- jullie pas woensdag terug van ons zullen horen? 

En maar genieten… ! 
Vandaag is iedereen nogmaals naar de grote skigebieden geweest nl. de 
Corvatsch en de Furschellas. We hadden geluk want boven in de bergen 
scheen het zonnetje wel  (wat niet het geval was in het dal) waardoor we toch 
nog van het mooie uitzicht al skiënd konden genieten. Aangezien het gisteren 
zo’n prachtig weer was, is de sneeuw op de pistes vannacht wat aangevroren 
en werd het skiën hierdoor bemoeilijkt. Dit nam natuurlijk niet weg dat we 
enorm genoten hebben van onze laatste dag in deze mooie skigebieden. 
Sommigen waagden zich zelfs aan het funpark en skieden op 1 been. We 
worden nog echte professionelen! 
Morgen staat er nog skiën op de Aela op het programma. Dat zal de laatste 
skibeurt zijn want dan maken we onze valiezen om terug te keren. Er zal dus 
ook geen tijd zijn voor nog een sneeuwklaskrant. 
Tot woensdag! 

Andere activiteiten: 
Meester Pascal en juf Soetkin stonden 
vandaag in voor de leerwandeling. We 
leerden over onze hartslag (hoe we die 
meten, welke invloed hoogtes hebben, 
wat er gebeurt na een inspanning te 
hebben gedaan,…) over de 
bloeddoorstroming bij warmte en koude 
enz… 
Vanavond werd er door de monitoren een 
prachtige dankavond georganiseerd waar 
elke school een act mocht voorbrengen. 
Wij hadden een sneeuwklasrap 
voorbereid. Er werd nog wat gezongen, 
afscheid genomen, nagepraat,… en dan 
kroop iedereen in zijn bedje om verder te 
dromen over de afgelopen 
sneeuwklassen. 


