
Dag 6 zondag 13 januari 2019 

“Trek iets positiefs aan, dat past altijd.” 

  

De kinderen worden stilletjes gewekt rond vijf voor acht. Velen zijn nog in een 

diepe slaap verzonken als we de kamers binnenkomen. Gapende monden en 

veel wrijvers in de ogen. Het is toch zo'n lekker nestje geworden dat bed! 

Op onze kousenvoeten sluipen we met z'n allen naar de kamer van Maxime want 

hij mag vandaag 12 kaarsjes uitblazen! We zingen een verjaardagslied en geven 

kaartjes en geschenkjes.  

Omdat het vandaag zondag is, wordt het ontbijtbuffet aangevuld met een 

lekkere croissant. 
 

Deze voormiddag staat er een wandeling op het programma naar “Plat de la 

Lée” door het vers besneeuwde dal. Als we rond ons kijken, zien we beelden die 

zo op een postkaartje passen. Bij sommigen slaat de vermoeidheid toe want het 

wandeltempo ligt beduidend lager dan de voorbije dagen. We maken nog even 

tijd voor zakkenglijden en andere sneeuwpret. Dof geroffel doet ons opkijken! 

We zijn getuige van een sneeuwlawine, weliswaar op een veilige afstand. 

Opnieuw iets om toe te voegen aan het lijstje: “Wat we nooit meer zullen 

vergeten!” Dit staaltje kracht/pracht van de natuur maakt ons toch even stil.   
 

Snel onze skispullen bij elkaar zoeken en verzamelen voor het middagmaal: 

soep, kalfsworst met prinsessenboontjes en natuuraardappelen of spätzli met 

groenten voor de vegi’s en flexi’s onder ons en een banaan.  

Onze batterijen zijn weer helemaal opgeladen want het skiveld roept. De zon is 

vandaag niet van de partij en het blijft onophoudelijk sneeuwen maar dat laten 

we onze pret niet bederven. Alle groepen verleggen dagelijks hun grenzen. Het 

is mooi om te zien hoe de kinderen in sierlijke, lange slingers van de bergwand 

glijden. 
 

Moe, maar tevreden keert iedereen terug van de pistes. Het vieruurtje brengt 

een kop aardbeienmelk en een mandarijn. 

 

Even wat tijd om te bekomen op onze kamer (jullie kennen onze routine ook wel 

al ;-)), met een intermezzo van zang en toneel en daarna smullen van het 

avondmaal: saladbar, spaghetti bolognaise of napolitana. Als achterafje een 

chocolade-vanille ijsje. 

 

Als avondactiviteit gaan we muzisch aan de slag met de stagemoni’s. Deze keer 

werkt elke klas aan een ander muzisch domein (drama en media). L6A verkent 

de heldhaftige beroepenwereld door uitbeelden en raden. 

L6B maakt met de iPads optische illusies, eerst naar voorbeelden, nadien eigen 

creatieve creaties.  

  

Als dat geen mooie dag was!  

Tot morgen! Welterusten!  


