
Dag 2: woensdag 14 maart 2018 

Ed Sheeran zingt ons vrolijk wakker, zijn "Shape of you" haalt ons uit een diepe slaap. Vandaag 

eerste skidag! We wassen de slapers uit onze ogen en trekkenonze skiplunje aan. Alles wordt 

verzameld en klaar gelegd zodat we na het ontbijt vlot kunnen vertrekkennaar onze skigroepen: 

helm, skibril, materiaalkaartje, skipas, handschoenen. Zo veel om aan te denken, gelukkig bieden de 

checklisten in de gang wat hulp hierbij. 

We ontbijten als koningen met cornflakes, wit en bruin brood, choco, verschillende soorten 

confituur, salami, hesp, kaas, twee soorten yoghurt, fruitsap en chocolademelk of thee. Voor elk wat 

wils dus... 

 

De zon schijnt al volop als we verzamelen aan de skikelder om schoenenenlatten te halen. Iedereen 

is er klaar voor! De groepen vertrekken met hun skimoni's naar de grote skilift waar ze met 80 in één 

keer naar een hoogte van 2437m worden gebracht. Van daaruit vertrekken de pistes waarvan de 

kinderen de komende dagen sierlijk naar beneden zullen glijden (en misschien wel eens vallen...).  

Maar eerst moet de techniek van stoppen, ploegen en bochten nemennog aangeleerd worden. Er 

wordt veel gezucht want het is warm en leren skiën is toch wel lastiger dan eerst gedacht.  

De gevorderden worden nawat vaardigheidsproevenin niveaugroepen verdeeld en testen al wat 

pistes uit. Moe maar tevreden komt iedereen terug aan in het hotel en de vele verhalen liegen er 

niet om: over de skimoni, over spectaculaire valpartijen en grappige stunts. Kortom, de eerste skidag 

is geslaagd!  

Na een heerlijke maaltijd van wortelsoep, puree en witloof in hespenrolletje met kaassaus of een 

plaatselijke pastaschotel met groenten voor de vegetariërsen de liefhebbers. Als dessert een frisse, 

groene appel. 

Na wat verplichte platte rust (voor de ene al wat gemakkelijker dan voor de andere 😉), stappen 

we, gewapend met potlood en papier, naar de lawinekom hier vlakbij. Door de vele sneeuwvaleen 

echt avontuur datdooriedereen gesmaakt wordt. De juffen vertellen over de bescherming tegen 

lawines die het dorp nodig heeft. Een enorme wal isdaarvoor aangelegd. We 

wandelenhelemaalrond. Wat verderopverspreiden weons in de sneeuw. Opdracht is om in stilte de 

bergen te tekenen, eventueel met een gedicht erbij. Muisstil is het en iedereen geniet van de 

stralende zon en prachtig blauwe hemel, de overweldigende natuur en de fluitende vogels. Knappe 

tekeningen en pakkende woorden wordenopeen blad getoverd. Iedereen krijgt een cakejeen de 

terugtocht naar het hotel wordt aangevat.  

Postkaartjes schrijven, dagboeken aanvullen, douchen en wat ontspanning op de kamers.  

Iedereen van onze dagorde verzamelt in de feestzaal vooreen eerste zangmoment. Ideaal om het 

groepsgevoel te versterken en een hongertje op te werken.  

Dezeavondbrengthetmenu:frietjes met een hamburger inclusief broodje met ajuinsaus, 

ketchup,mayonaise à volonté, voor de vegetariërs een veggieburger. Mooi om te zien hoe de meeste 

kinderen hun bord verder aanvullen met allerlei groenten van de saladbar. Als dessertje een yoghurt 

met grenadine voor de liefhebbers. 

Nadien maken we het gezellig en spelen allerlei gezelschapsspelen. Om het helemaal af te maken, 

houden we een receptie met cola, limonade, fruitsap en chips. Op ieders gezondheid en op een reis 

om nooit te vergeten!  

 

De tijd gaat snel als je je amuseert, dus snel ons bed in. Droom zacht! 



Directeur: dag sneeuwklassers, we zien dat het jullie daar goed vergaat: genieten van sneeuw, zon, 

lentewarmte, lekker eten, bewegen, skiën, voor elkaar zorg dragend. Fantastisch om dat te lezen en 

te zien op het bijgeleverde fotomateriaal. Bedankt daarvoor! 

 


