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“Ellie” van Regi schalt door de luidspreker om de kinderen voor de laatste keer 

in Zinal te wekken. De allerlaatste ochtend... Een dag van “de laatste keer” en 

stilletjes afscheid nemen van onze thuis voor acht dagen. 

We genieten dus maar extra van het ontbijtbuffet. Het is opvallend stiller in het 

restaurant: de dankavond van gisteren en zo'n hele week intensief bezig zijn, 

laat zijn sporen na.  

De voormiddag wordt opgevuld met het maken van de valiezen en het opruimen 

van de kamers. Als het meeste in de koffers zit, verzamelen we in de theaterzaal 

en overlopen hoe onvergetelijk deze ervaring was. Iedereen neemt het woord en 

vertelt iets waarover ze verwonderd of geboeid waren of iets waaraan ze plezier 

hebben beleefd. Ook de kinderen worden bedankt en beloond met een praktisch 

souvenir: een Zwitsers potlood. Afsluiten doen we in stijl met een aperitiefje: 

cola, limonade of fruitsap en chips. We klinken op de fantastische sneeuwklas en 

maken graag nog even tijd voor een minifuifje! Ambiance! We dansen erop los! 

's Middags eten we soep, gevolgd door een kip- of veggieschnitzel, puree en 

broccoli. Als dessert een banaan. 

Na de maaltijd trekken we voor de laatste keer de skibotten aan. Maar niemand 

doet dit met tegenzin. De zon is hier ook volop aan het schijnen! Iedereen waagt 

zich aan de laatste afdalingen en vertelt stoere en avontuurlijke verhalen bij 

terugkomst.  

Om vier uur stoppen de skilessen: iedereen geeft de skibotten en skilatten af in 

de skikelder. 't Zit erop... 

Nu is het enkel nog de laatste zaken inpakken en zeulen met valiezen. 

Iedereen krijgt nog een warme maaltijd (Alpenmacaroni en appelmoes) en 

maakt dan een ontbijt- en lunchpakket klaar. Rond half zeven is het tijd om naar 

de bus te gaan en afscheid te nemen van Zinal. Om kwart voor 7 rijden we deze 

mooie vallei uit... 

Dit is dan ook het laatste verslag.  

Het vervolg zullen jullie vanaf morgennamiddag live van jullie kinderen moeten 

vernemen.  

Tot in Merelbeke iedereen!  

Dankjewel aan onze directeur om de dagverslagen en bijhorende foto's online te 

plaatsen. 

 

Uw reporters ter plaatse, 

Juf Geertrui, juf Maud en juf Magali 

 


