
Zullen we een regenboog zijn voor 

mekaar? 
 

 

 

Vrijdag 7 februari, dag 7 

Dag sneeuwklassensupporters 
 
Wat vliegen de dagen hier voorbij. Niet te geloven dat het reeds vrijdag is.  
 
Voor sommigen is het aftellen echt begonnen. Sommigen moeten wakker geschud worden. 
Deze morgen kroop er zelfs ééntje terug in bed nadat ze gewekt werd door de juf. 
 
Ons dagje was alweer gevuld tot aan de rand! Omdat we er een ganse dag op uittrokken 
moest  iedereen een lunchpakket maken na het ontbijt. We gingen naar Dachstein, een 
groot skigebied hier in de buurt.  
Met z’n allen stapten we de skibus op gepakt met helm, latten, stokken, rugzak. Dat was een 
hele onderneming maar het lukte voor iedereen. Skiën is top: bochtjes maken, over 
heuveltjes skiën, … dat smaakt naar meer. Om vier uur sloten we dan ook af met heel veel 
blije gezichten en blozende kaken van de zon en de geleverde inspanningen van de voorbije 
dag. 
 
De koeken en wafels voor het vieruurtje lagen reeds klaar samen met een beker fruitsap. 
Jam, jam!! 
Na het vieruurtje was er nog wat tijd om de nummertjes voor het vrij podium te oefenen. 
 
Het avondeten was alweer héél lekker: groentesoep,  gekookte aardappelen met een reuze 
visstick en lekkere tartaarsaus.  
 
Daarna was het de hoogste tijd om aan onze avondactiviteit te beginnen. We gingen van 
start met een leuk toneelstukje, gevolgd door goochelnummers, een dansje, zang, …. één 
voor één knap gebracht. Goochelen met Fenne en Co kreeg de meeste stemmen en mochten 
hun namen schrijven op de gouden ski. 
Eindigen deden we met een MEGA FUIF. En we kunnen jullie verzekeren dat de jongens en 
meisjes van VLS De Buiteling het Lammertalerhof lieten daveren. 
 
Ondertussen is het hier muisstil geworden … 
 
Veel lieve groeten en knuffels van jullie kapoenen. 
  

Weersverwachting: -10° - zonnig – 15% kans op neerslag 

 


