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We wekken iedereen in stilte en sluipen met z'n allen naar de kamer van Luna. 

Ze wordt vandaag 12 jaar! Iedereen zingt uit volle borst de verjaardagsliedjes 
mee en de jarige wordt bedolven onder geschenkjes, brieven, kussen en 

knuffels. Dit wordt beslist een speciale verjaardag! Ook tijdens het ontbijt 
wordt er nog eens gezongen en krijgt Luna nog een geschenkje van het 

pedagogisch team.  
Het ontbijt brengt het gekende ruime aanbod, dit keer aangevuld met 

peperkoek. 
 

De weersvoorspelling ziet er goed uit voor vandaag! Zonnestralen glijden, net 
als de kinderen straks, over de flanken van de besneeuwde bergen. De pistes 

liggen er opperbest bij. De gevorderden skiën van de ene naar de andere piste 
en wagen zich aan “jumps”, terwijl de beginners langzaam maar zeker de 

techniek onder de knie krijgen. Er wordt al eens een nieuwe piste geprobeerd, 

wat heel leuk is. Alleen maar blije gezichten dus.  
 

In het restaurant krijgen we soep, gevolgd door rijst met kippen- of tofublokjes 
in zoetzure saus en een Chinese groentenmengeling. Als dessert een sappige 

appelsien. 
 

Met schelpje of toile cirée in de hand trekken we, na wat verplichte platte rust, 
richting “Plat de la Lé”. Na wat wandelen gaan we er op zoek naar de ideale 

glijhelling. We gaan zakkenglijden! Ze moeten eerst nog wat moeite doen om 
een goede baan te vormen en dan glijdt het prima. Er wordt wat afgeslierd, 

gehotst, gebotst en geknotst. Ik vrees dat er toch wat blauwe plekken 
verzameld zijn, maar wat hebben ze plezier! Sneeuwpret voor iedereen! We 

waren ook getuige van een spectaculaire helikopterinterventie.  
Met een gezonde blos op de wangen keren we naar het hotel terug voor een 

vieruurtje: een rozebottelthee met een zebrakoek. Heerlijk om ons terug te 

verwarmen want eens de zon onder is, koelt het snel af. 
 

Opnieuw tijd voor een douche, dagboeken en de laatste schrijfsels richting 
thuisfront. 

We begeven ons naar een tweede zangmoment om onze honger aan te 
wakkeren. Iets typisch sneeuwklas... samen zingen en vreugde beleven. 

Op het menu deze avond: keuze uit spaghetti bolognaise of napoletana voor de 
vegetariërs. Als dessert krijgen we een heerlijke fruitcocktail voorgeschoteld. 

 
We werken onze T-shirts verder af, maken vriendschapsbandjes of spelen 

gezelschapsspelletjes om de avond rustig af te sluiten.  
De tijd gaat hier zo snel, opnieuw een dagje Zwitserland voorbij!  

Bye bye! 
 

Directeur: van harte proficiat aan de jarige Luna! Ondertussen zelf ook 

aangekomen in Zinal en ik kan getuigen dat de kinderen zich hier fantastisch 
amuseren. Ze komen naar mij toe en vertellen honderduit over hun voorbije 

dagen. De foto’s en verslag kan ik nu pas online zetten, maar het beste 



verlangen is het uitgestelde verlangen. De sneeuwklasploeg maakte immers 

een reportage van 42 foto’s om de bezoeker van de website te laten 
meebeleven van dichtbij. Dank, collega’s, daarvoor!  


