
 

Vandaag kleuren we  

buiten de lijntjes!!!!!!!  

 

 

 

 

 

Enkele wist je datjes …. 

 

Er ligt hier super veel sneeuw en ik kan al goed skiën. Irem (6B) 

Het is hier héél leuk en ik kan al goed skiën. Eline (6B) 

Het eten is hier lekker en het skiën is leuk. Thibo Mellemans (6B) 

Hier is héél lekker eten en het spelen in de sneeuw is leuk. Quinten (6B) 

Het eten is hier super lekker. De sneeuwpret is ook super leuk. Sander (6B) 

Het is hier goed, leuk, koud en gezellig. Karlijn (6C) 

Sneeuwklassen is leuk en mijn bed ligt lekker.  Niels (6C) 

Er ligt hier héééééééééééééééééél veel sneeuw en ik kan goed skiën. Senne Vereecke (6D) 

Hier ligt heel veel sneeuw en het eten is heel lekker en ik kan al goed skiën. Jari (6B) 

De avondactiviteiten zijn hier hééééééééééééééééééééééél leuk!!! Robbe Tuerlinckx (6B) 

Het eten is hier héél lekker. Tristan Verboven (6D) 

Ik mis jullie niet zo veel. Ik amuseer me rot!!! Elies (6B) 

Alle activiteiten zijn heel leuk en ik kan al heel goed skiën. Aron (6B) 

Hallo, het gaat hier heel goed. De activiteiten zijn heel leuk en ik kan al heel goed skiën. Zeno (6B) 

Het skiën is heel leuk en de activiteiten ook. Ruben (6B) 

Dank je wel dat ik mee mocht want het is hier super tof!! Senne Vandeweyer (6B) 

Het is hier leuk, heel leuk. Er ligt héél veel sneeuw. Lex (6D) 

Dank je wel dat ik mee mocht. Het is hier héééél leuk. Jeppe (6A) 



Het is hier heel leuk. Ik kijk er al tegenop om terug te komen  . Aster (6A) 

We hebben vandaag een heel leuke glijbaan gemaakt. Dat waren Warre, meester Michiel, Robbe 

Minten, Lex en ik. Vince (6D) 

We hebben in héééél dikke sneeuw moeten skiën vandaag. Warre (6D) 

Sneeuwklassen is een super toffe ervaring. Céleste (6B) 

Sneeuwklassen is heel leuk maar ik mis jullie wel!  Ilani (6D) 

Skiën is hier heel fijn en de activiteiten ook. Dus bedankt! Brent (6C) 

Sneeuwklassen is super leuk! Caz (6D) 

Het is hier super leuk. Het is één van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan! Charlien (6C) 

Het is hier heel leuk. Tristan Schroeyen (6D) 

Het is hier heel erg leuk! Wij doen hier heel veel leuke dingen. Thibeau Gebruers (6B) 

Ik heb maar één keer heimwee gehad want het is hier super leuk. De leerkrachten zorgen goed voor 

ons. Pernilla (6D) 

Er ligt héééél veel sneeuw. Ik heb al 3 dingen gewonnen en ik kan al goed skiën. Amyna (6B) 

Mijn verjaardag was leuk en het skiën lukt al heel goed. Lobke (6B) 

Het bezoek aan de zoutmijn was super leuk. Ik heb veel bijgeleerd. Hier ligt héééééél veel sneeuw. 

Noa Vanherle (6D) 

Het is hier leuk. We hebben frietjes gegeten met ketchup. Ik heb een leuke kamer, nummer 10.  Het 

is leuk skiën, namiddag koekjes gegeten en gisteren hebben we leuk gewinkeld. Christiaan (6D) 

Het is hier heel leuk. Ik beleef hier de tijd van mijn leven! Claryssa (6C) 

Ik vind het hier wel tof maar wel meestal veel lawaai als we in de eetruimte zijn. Bjoeke (6A) 

Het is hier super tof en het eten is ook heel lekker. Febe Croimans (6A) 

Alles is goed. Ik mis je Alyssa (6A) 

I love you, I miss you, you are ansome!!! Elke (6C) 

Het is hier super leuk. Het eten is lekker en ik kan hier leuk skiën met mijn vriendinnen. Marie (6D) 

We doen hier leuke dingen. Het eten is lekker. Hier ben ik samen met mijn vriendinnen. Sem (6D) 

De zoutmijn was heel leuk en de lasershow ook. Er ligt heel veel sneeuw. Het eten is lekker. Rosie 

(6D) 

Het is de fijnste vakantie die ik al heb gehad. Ik heb mijn skiangst overwonnen en dat is super! Giel 

(6B) 

Het is de leukste skivakantie van mijn leven. Het eten is redelijk lekker. Ik kan al best goed skiën. Ik zit 

in de 2de beste groep. Ik slaap ook goed hier. Ik ben flink hier. Namiddag hebben we een iglo 

gemaakt. Noah Verwimp (6C) 

Het is hier wel leuk. Ik heb al goed geslapen. Ik heb wel een beetje heimwee. Sibren (6C) 



Sneeuwklassen is hééél leuk! Zed (6C) 

Hoi mama en papa, ik mis jullie allemaal. Tot ziens. Ik heb heel veel plezier. Matthias (6A) 

Mama, papa, ik mis jullie maar ik kan héél goed skiën ook al heb ik dat nog niet gedaan. Cagdas (6C) 

De sneeuwpret was heel leuk want we hebben een grote iglo gemaakt . Alexander (6C) 

Hoi mama en papa, ik mis jullie super erg. Het skiën gaat heel goed en alles is nog ok met mijn pols. 

Tot ziens. Xander Wulfranck (6C) 

Mama ik mis je. Mijn suiker is goed en ik ben in goede handen. Robbe Minten (6D) 

Ik mis jullie hard maar ik vind het hier ook heel leuk. Febe Smeets (6C) 

Er is veel verse sneeuw gevallen. Jara (6C) 

Mama en papa ik vind het heel leuk en ik kan al goed skiën. Fenne (6A) 

Ik kan al goed skiën. Ik zak bijna weg in de sneeuw alleen is het een beetje te koud. Fatou (6B) 

Het is hier een super mooie herberg. Sneeuwklassen is super tof en we hebben al héééél veel 

gedaan. Amalia (6D) 

Het is een toffe reis. Ik vind ons verblijf en Lungötz heel mooi. Isra (6D) 

Het skiën is heel leuk. Het verblijf is super goed. Maxime (6A) 

Ik vind het hier heel fijn omdat er hééééééééééééél veel sneeuw is en om dit samen met mijn 

vrienden te doen. Jason (6D) 

Ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien. Het skiën lukt goed. Goed eten hier en ons verblijf is goed 

voor kinderen. De activiteiten zijn leuk. We maken heel veel pret met onze vrienden. Febe Donné 

(6A) 

Het is hier heel leuk. Het eten is heel lekker. Het skiën is leuk in de gevorderde groep. Dean (6C) 

Gisteren tijdens het shoppen heb ik iets leuk gekocht voor mijn papa, mama en broer.  Vandaag ben 

ik mijn skilat kwijtgeraakt en gans Lungötz heeft helpen graven  Vic (6D) 

Ik heb sneeuw in meester Michiel zijn mond gedaan. Ik kon niet stoppen met invetten. Liam (6C) 

Ik ben bezig een ondergrondse tunnel te maken maar hij is nog niet klaar.  Ik heb ook meegeholpen 

aan de iglo. Pieter (6C) 

De uitstapjes zijn heel leuk. We zijn naar de zoutmijn geweest en gaan shoppen. We mogen hele 

mooie kaartjes schrijven naar onze ouders. Marthe (6D) 

Vandaag heb ik een gang in de sneeuw gemaakt waar ik zelf helemaal in kon. Het skiën lukt elke dag 

beter. Het eten is hier ook goed. We zijn hier een hele grote iglo aan het maken. Matty (6C) 

Ik heb een ondergrondse iglo gemaakt. Ik heb geprobeerd om beeldjes van ijs te maken. Ik kan al 

goed skiën en af en toe kruip ik in de kast. Melanie (6C) 

Wij hebben vandaag tunnels gemaakt, ondergronds in de sneeuwberg. Ik kan al best goed skiën. Ik 

mis jullie niet zoveel. Dat komt omdat het hier heel leuk is. Jonah (6A) 

We hebben al veel sneeuwpret gehad. We hebben een iglo gebouwd. Laurens (6A) 



Het is hier heel leuk. Het eten is ook heel lekker. De sfeer op de kamers is goed. Jonas (6A) 

Ik amuseer mij hier te pletter maar ik mis jullie ook wel! Charlotte (6A) 

Ik vind het hier heel leuk en het skiën begint te lukken. Svea (6A) 

Het is hier super leuk! We hebben al veel sneeuwpret gehad. Bo (6A) 

Het is hier super tof! Lena (6A) 

Het is hier heel leuk en het skiën lukt al goed. Sophie (6A) 

Het is hier heel leuk maar ik mis jullie wel. Maud (6A) 

Ik wil hier echt nog niet weg want het is hier heel leuk. Ik mis jullie heel hard. Noa Gijsegom (6C) 

Het is hier heel tof en ik mis jullie een klein beetje! Mirthe (6C) 

Iedereen is heel sportief en doet goed mee. Ze slapen goed. Ze eten goed. Ze drinken goed. Ze skiën 

geweldig goed! De sfeer is goed. Bij momenten is er lawinegevaar door de hoge decibels  .  

De begeleiding 

 

Weersverwachting: -7° - zonnig – 15% neerslag (joepie!!!!) 

 

 

 


