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We worden gewekt door de moni's met verschillende genres van muziek. 

Iedereen wrijft nog even de slapers uit de ogen en trekt skikledij aan om naar 
het ontbijtbuffet te gaan. Elke dag opnieuw staat er een glaasje appelsiensap 

op ons te wachten en is het moeilijk kiezen tussen versgebakken brood, zoet 
en hartig beleg, cornflakes, yoghurt, speculaasjes... Dit alles met een warme 

kop chocolademelk of thee. 
 

Het is de laatste keer skiën in de voormiddag. De zon laat ons vandaag in de 
steek, er hangt mist en het sneeuwt zachtjes. Maar we kleden ons wat warmer 

en trekken enthousiast naar het skiveld. De gevorderden verkennen verder het 
skigebied onder deskundige leiding van hun moni's en alle beginners glijden nu 

vlot de blauwe piste af. Ook diegenen met een bang hartje kijken met fierheid 
terug op hun prestaties. Ze zijn allen goed bezig! Mooi om te zien ook hoe 

iedereen elkaar helpt en motiveert om het beste van zichzelf te geven.   

 
Het middageten bestaat uit pasta of tortilla's met pitavlees en de nodige 

groentjes met als dessert een banaan. 
 

In de namiddag is er het monispel. De kinderen worden in groepjes verdeeld 
en uitgedaagd te bewijzen dat ze geen doetjes zijn. Enkele voorbeelden van de 

opdrachten zijn: dansen op Schotse muziek, armworstelen, pompen, 
tekentalent, kringspelen, om het langst adem inhouden, estafettespelen,... 

We ontdekken verborgen talenten: zo versloeg Lisa stoere jongens bij het 
armworstelen en pompte Andreas vlotjes 40 keer! 

 
Het vieruurtje, fruitsap met een Kinderreep, wordt vlotjes naar binnen 

gepeuzeld na al die inspanningen. Daarna is er tijd voor een douche, aanvullen 
van het dagboek en wat opruimen op de kamers. Het wordt een routine, als 

enige verschil vandaag: de sneeuwklasT-shirts mogen aangetrokken worden 

voor de avondactiviteit. Spannend! 
 

Als avondmaal eten we stoverij of een falafelburger met gebakken aardappelen 
en appelmoes. Er is opnieuw een rijk gevulde saladbar met tomaat-mozarella. 

Als achterafje een mousse orange. 
 

Deze avond is er een spelletjesavond met alle aanwezige scholen. Elke moni en 
leerkracht begeleidt een spel. De kinderen spelen in duo's en dagen koppels uit 

van andere scholen. De winnaar ontvangt een punt. Zo strijden de scholen 
tegen elkaar (er wordt een coëfficiënt toegepast zodat elke school, groot of 

klein, evenveel kans maakt). 
 

Doodmoe, maar zeker voldaan, duiken we ons bed in. Vanaf morgen mogen we 
het in de voormiddag iets rustiger aan doen omdat we pas in de namiddag  

skiën. Dat halfuurtje extra slaap kunnen we na deze dag wel gebruiken!  

Slaap lekker en tot morgen! 
 

 
 



Reacties van de leerlingen: 

 

Het is 1 van de leukste vakanties! (Matisse) 

Het gaat redelijk goed met het skiën. (Milan) 

Bij de beginners leren we al super veel! (Lara A.) 

Het skiën gaat goed en is leuk! (Elise D.) 

Sneeuwklas is geweldig!! (Tristan) 

Het skiën gaat super goed en ik ben al van de zwarte geweest. (Baptiste) 

Het is hier leuk en Erwin is geweldig. (Silke) 

Het is een supertoffe reis en het sneeuwklasteam is top! (Simon) 

We worden goed verzorgd, we krijgen genoeg eten en het zijn mega leuke 

activiteten!! (Lotta) 

Ik vind het hier heel leuk, het skiën leer ik snel. (Liam) 

Het is hier tof en het skiën gaat goed. (Lucca) 

Het eten is hier superlekker. (Maxime) 

We gaan supersnel en dat is supertof. (Jasper)   

Skiën is echt NICE! (Lucas) 

Het is hier leuk en tof en we hebben veel plezier. (Lars) 

Het is hier super en we spelen veel in de sneeuw. (Jules) 

In Zinal is het super tof, echt onmenselijk veel sneeuw en plezier maar de ouders 

missen we wel een beetje. (Elizabeth) 

Sneeuwklas is heel leuk en het is hier gigantisch groot en Erwin is een Legend. 

(Hamza) 

De skimoni is superleuk en de wandelingen ook. (Matin) 

Skiën was superleuk. (Lisa) 

We hebben de gouden kamer gewonnen. (Sanaa) 

Wij hebben gewisseld van kamer. (Lara D.B.) 

Ik dacht dat ik het skiën niet kon, maar toch wel! (Bo) 

Hier jarig zijn is super leuk! (Luna) 

Skiën is nog leuker dan je denkt, super tof! (Oscar) 

Het is hier echt superleuk. (Julie)  

De pistes zijn ook supermooi en ‘t is hier tof. (Manon) 

Het is superleuk, vooral het skiën op één been. (Linne) 

Het landschap is supermooi, al die sneeuw. (Laura) 

Het skiën gaat echt top en we zitten al op de blauwe piste, het is tof. (Noah) 

De pistes liggen echt TOP en de gevorderden zijn al tot helemaal naar boven geweest 



tot aan de top. (Elise c) 

Het is hier superleuk! (Emilie) 

Het is hier superleuk en Carine is geweldig! (Fien) 

Een supertoffe ervaring die jammer genoeg voorbij vliegt! (Emma VT) 

De juffen zijn ook superleuk!!!! (Amelie) 

Het skiën gaat al heel goed en is heel leuk. (Léon) 

Sneeuwklas is superleuk en het skiën lukt ook al goed!!!!! (Emma S) 

Het is lekker eten en de juffen zijn ook leuk! (Bram) 

We zijn vandaag al van de blauwe piste geweest. (Tillo) 

Het skiën is supertof en het lukt al zeer goed. (Andreas) 

Het is hier SUPER!!! Echt top! (Lotte) 

Skiën gaat supergoed, we zijn al op de blauwe piste geweest! (Rouqaya) 

Ik ben al op de blauwe piste geweest en het is superleuk. (Eleonore) 

Het skiën is supertof, ook onze skileraar is tof. (Jef) 

Het is hier supertof en het spelen en sporten gaat mega goed. (Daan) 

Het is hier fantastisch, echt leuk! We doen superleuke dingen!!! (Louise) 

Het is hier fantastisch leuk, het is hier perfect!!! (Luïs) 

Zinal is de max!!!!! (Stijn) 

Het is tof en Erwin is cool. (Tibo) 

Het skiën is supertof en er is super veel sneeuw!!! (Erinn)  

 

 

 

 

  


