Dag 3 donderdag 10 januari 2019
“De zin van het leven is dat je er zin in hebt!"
De kinderen worden gewekt met “Shotgun” van George Ezra. Iedereen ligt nog in een diepe slaap
verzonken...
We weten nu hoe de dagelijkse routine gaat en het loopt al heel wat vlotter om alles klaar te maken
om te skiën. Aan het ontbijt opnieuw rijkelijke verwennerij met wit en bruin brood, thee, fruitsap,
warme chocomelk, cornflakes, kaas en charcuterie, speculaaspasta, choco en 2 soorten yoghurt.
Met groot enthousiasme trekken de kinderen hun skischoenen aan en worden de gezichten nog
eens extra ingesmeerd. De zon is vandaag van de partij op het skiveld, maar goed ook want het is 12°C. Klaar voor het tweede skiavontuur!
Alle kinderen komen rond de middag glunderend terug met veel verhalen én met knorrende buiken.
Tijd om aan te schuiven voor het middagmaal. We smullen van een groene soep, een cervela of
vegetarische worst met rösti en een groentemengeling. Als dessert een appel of een peer.
Na het traditionele halfuurtje “platte” rust vertrekken we naar “Plat de la Lée”, helemaal op het
einde van de vallei waar de oude kopermijnen zijn. De weergoden blijven ons gunstig gezind: koud
maar onder een blauwe hemel voeren de kinderen onder leiding van de stagemoni’s, Inda en Shari,
allerlei proefjes uit in de sneeuw. Waarom krijgen we kippenvel? Is het waar dat sneeuw isolerend
is? Wat doet zout met sneeuw? Wat is het verschil tussen onze hartslag hier en thuis, in rust of in
beweging? Een greep uit allerlei onderzoeksvragen waar we zelf een antwoord op vinden midden in
de prachtige natuur. Actief leren belonen we graag met actief spelen; in groepjes een sneeuwman
maken. Het blijft een klassieker die niet mag vergeten worden.
Ons vieruurtje, een Princekoek met appelsiensap, wacht ons op wanneer we terug bij onze thuis weg
van huis aankomen. Na alle inspanningen van vandaag lonkt een warme douche.
Terwijl er gedoucht wordt vullen de kinderen hun dagboeken aan, schrijven ze verder brieven naar
het thuisfront, post wordt bedeeld. Kamers worden ook wat opgeruimd, want orde en netheid
worden hier beloond. Niet alleen met het snel terugvinden van noodzakelijke materialen, maar ook
in de vorm van een beloning: een snoepje op ons bed van de juffen of zelfs een chocoladereep van
het poetsteam!
Deze avond brengt het menu: pasta met broccoli en champignons, al dan niet met spek, aangevuld
met lekkers van de saladbar. Een frambozenyoghurt om de laatste gaatjes te vullen.
In de feestzaal start daarna het optreden van Reini, de Zwitserse skimoni. Hij brengt met zijn gitaar
een volledig Nederlands repertoire. De kinderen zingen uit volle borst mee met liedjes als "Dos
cervezas", "Anne" van Clouseau, "Lief, klein konijntje" en nog veel meer. Ze vragen om nog meer en
een bisnummer later is het toch tijd om naar bed te gaan.
Tanden poetsen, pyjama aan en in bed. De juffen komen nog rond voor een vuistje, een knuffel of
een slaapwelzoen.
Het is weer goed geweest vandaag. Slaapwel en tot morgen!

