
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat schaft de pot ? 
Onze laatste ontbijtbuffet hadden we gekregen. 
’s Middag smulden we van hele lekkere rijst met kip en 
currysaus. 
Ons avondmaal namen we om 16 u. want we vertrokken al 
om 17 u. We maakten ook ons lunchpakket voor ‘s nachts. 

DINSDAG  28 MAART 2006 + TERUGREIS     SINT-VICTOR BEERSEL

WIST JE DAT … 
- de treinreis vertraging zou oplopen wegens een 

staking van het spoorwegverkeer in Frankrijk?  
- er nog een fotoavond op het programma staat na de

Paasvakantie? Dan kan iedereen zien hoe het er 
aan toe ging. 

- we hier allemaal als klasgroep veel sterker zijn 
uitgekomen? 

Bijna terug thuis ! 
 
Veel andere activiteiten stonden er niet meer op het programma want we 
hadden het allemaal al druk genoeg met de voorbereiding van het vertrek. 
Na het middagmaal hadden we nog even tijd om ons te douchen, de valiezen 
te maken (sommige kinderen hadden daar veel werk mee) en een souvenir te 
gaan kopen (voor diegenen die wilden). 
Om 17 u zijn we dan eindelijk vertrokken richting Beersel. 
Tot onze grote verbazing kregen we geen slaapwagon maar een gewone 
wagon voor overdag. Daardoor werd het slapen wat bemoeilijkt. Maar al bij al 
viel het wel goed mee en was het zelfs gezellig. 
We zijn er zeker van dat alle kinderen (inclusief juffen, meester en moni’s) 
goed zullen slapen vannacht. 
Het napraten houden we dan voor donderdag… 
 
In naam van alle kinderen; bedankt aan alle ouders voor deze mooie en 
onvergetelijke periode!! 
 

Laatste skiles! 
In de voormiddag kregen we onze laatste 
skiles. Iedereen bleef rond het hotel en 
ging ofwel naar het skigebiedje Aela 
ofwel naar de ponylift.  
De laatste skiles duurde niet lang want 
alle latten en skilaarzen moesten nog 
terug gebracht worden. Maar eigenlijk 
kon het de kinderen niet zo veel deren 
dat de les wat korter was want het was 
echt geen weer om te skiën. Het 
sneeuwde heel hard waardoor iedereen 
nat werd en het koud kreeg. 
Hier eindigde dan onze sneeuwklassen 
op gebied van skiën… 

Hevige sneeuw  
Temperatuur : 0°C 


