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Met “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers worden de kinderen gewekt. 
Na het ontbijt (met speculaaspasta!) trekken we onze warme kledij aan om op 
stap te gaan. Bewolkt, maar het blijft droog. De zon doet haar best maar krijgt
niet de bovenhand. 

We planden nog een voormiddag zakkenglijden op “Plats de la Lée” op vraag 
van de kinderen. Met poepsleetje of toile de cirée in de hand trekken we naar 
deze ideale glijhelling. Veel te vroeg natuurlijk kondigen we het einde aan van 
al die sneeuwpret. Met een gezonde blos op de wangen gaan we terug naar 
binnen. Tijd om alle skibenodigdheden te verzamelen en naar het restaurant te
gaan. Een kom soep, ravioli met pesto of aardappelen met worst en appelmoes
en een appel, versterken ons om er opnieuw tegenaan te gaan! 

Rond één uur vertrekken de kinderen naar het skiveld. Onder een dichte mist 
en met sneeuwval worden de pistes toch overwonnen. Ze komen allemaal 
tevreden terug!

Na het vieruurtje, fruitthee en een prinskoek, verzamelen we allen bij onze 
skimoni's voor het uitdelen van de brevetten.
Daarna springen we in de douche en mogen we eindelijk die chique kledij 
aantrekken! De dagboeken worden aangevuld met de belevenissen van deze 
dag of we kiezen voor wat welkome platte rust.

Om half zeven worden we verwacht in het feestelijk aangeklede restaurant, 
want het is afscheidsavond. De tafels zijn mooi gedekt en we worden verwend 
met chips en cola als aperitief. We klinken op een fantastische sneeuwklas! 
Als hoofdgerecht wordt er een koninginnehapje met frietjes en saladbar 
geserveerd. Ieder krijgt nadien een stuk van een reuzefeesttaart als dessert. 
Er wordt tevens ook tijd gemaakt om het hotelpersoneel en de skimoni's te 
bedanken voor deze fijne periode. Ze stonden steeds voor ons klaar. 

Om half acht verzamelen we nog een laatste keer allen samen in de feestzaal. 
Meester Tom van de school uit Burcht nodigt iedereen uit voor een knallend 
swingpaleis. De meisjes tegen de jongens. De meesters verzamelen punten 
voor de “boys” en de juffen voor de “girls”. Ondertussen dansen we op 
bijhorende liedjes. Ambiance! De meisjes winnen en dan kan het feest 
losbarsten. Er werd op voorhand een top 10 van favoriete liedjes aan alle 
scholen gevraagd en daar is een toffe mix van gemaakt: “The top 20 of Zinal 
2018”. We dansen er op los! Het is een prachtige avond. 
Met een goed gevoel en veel dankbaarheid voor de voorbije dagen kruipen we 
voor de laatste keer in ons bedje in Zinal. 

Morgen is het al onze laatste sneeuwklasdag! Wat vliegt de tijd...


