Zaterdag 1 februari, dag 1
Dag mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, bomma’s, bomma’s, moekes, vakes, …..

Na een vlotte reis kwamen we klokslag 9.00 uur aan in een zonovergoten Lammertal.
Dikke merci aan Benny en Milo, onze chauffeurs van dienst.
Onmiddellijk werd de bagage uit de bus gehaald. Iedereen stak een handje toe.
Daarna maakten we een kleine verkenningswandeling in de buurt. Voor sommigen in
een slakkengangetje anderen hadden nog energie teveel.
Om elf uur konden we onze benen reeds onder tafel steken en genieten van een
lekker maal: eerst een soep en daarna rijst met kalkoenreepjes en salade met een
chocolade koek als toetje. De mening van onze kinderen: dat is hier 5 sterren!!!
Na de warme maaltijd was het dan eindelijk zover voor een eerste kennismaking op
onze kamer maar eerst moesten de VATANA-tassen nog naar de verschillende

kamers gebracht worden, tot op de 2de stock, zonder lift!. Amaai, dat was een heel
karwei !!!!!
Omdat we nog even moesten wachten op de skibotten zijn we direct naar buiten
gegaan om te genieten van de sneeuw en het heerlijke zonnetje. Glijden met de
matten, rollen in de sneeuw, sneeuwman maken, glijden met de runslides, ….
De botten aantrekken ging moeizaam. Het aanpassen nam zoveel tijd in beslag dat
de skigewenning niet meer lukte. Maar geen probleem voor onze jongens en meisjes
viel het ravotten in de sneeuw tijdens het wachten ook erg in de smaak.
Van zodra het zonnetje helemaal achter de berg verdwenen was trokken we naar
binnen. Een suikerwafel, een bekertje fruitsap, iedereen had er wel zin in! Terwijl een
aantal begeleiders alles klaarmaakten voor escape room zongen de kinderen de
pannen van het Lammertalerhof. Daarna was het tijd om aan de slag te gaan met
escape room. Per 2 slaapkamers puzzelen, overleggen, nadenken, ….ideale start
van een week samen zijn, samen slapen en leren.
Om 19.00 uur mochten we aan tafel voor het avondeten.
Omdat de voorbije nacht én een ganse dag buiten onze jongens en meisjes serieus
moe maakten mochten ze op tijd naar boven. Hopelijk zijn ze morgen allemaal weer
fit en uitgerust voor een volgende sneeuwklassendag.
Veel lieve groetjes uit Lungötz!
Weersverwachting: 8° - bewolkt – 95 % kans op neerslag (hopelijk sneeuw!)

