
“De meisjes wonnen van de jongens”

‘Hele leerrijke dag”
Donderdag 21 november zijn wij naar het Provil geweest, we 

hadden al meteen lessen gehad over techniek en over weten-
schap. We waren verdeeld in 2 groepen. Bij techniek hadden 
we de ramen uitgesneden van ons huisje, die ramen hadden 
we in de klas al getekend. We mochten wel met heel gevaar-
lijke dingen werken zoals: boormachines en zaagmachines. 
’s Middags hebben we eerst gegeten in het technieklokaal en 
dan was het tijd voor een les wetenschap. In die les hebben 
we geleerd over de microscoop, hoe die werkt en ook hoe alle 
onderdelen heten. We maakten ook zelf petrischaaltjes van 
ons bloed. Het was een hele leerrijke dag! DieDe (6B)

Donderdag 17 oktober is het vierde 
leerjaar vertrokken naar de Keiheu-
vel voor een tweedaagse. 

Ze gingen de kamers indelen, de 
jongens konden allemaal op één ka-
mer, de meisjes niet. Emma, Romy 
en Eva P. moesten op de andere ka-
mer. Demi heeft uiteindelijk gewis-
seld met Eva P., omdat ze liever bij 
haar vriendinnen wou gaan liggen. 
De eerste activiteit van de meisjes 

was papier maken en dat was heel 
leuk!!!

De jongens gingen vogelhuisjes 
timmeren en dat vonden ze ook 
heel leuk. Daarna andersom. Na-
dien mochten we heel veel in de 
speeltuin spelen, daarna gingen we 
hotdog eten. We hadden een half 
uurtje platte rust. 

Daarna mochten we spelletjes 
spelen. Dan gingen we kaas maken 
en daarna gingen we eten: tomaten-

soep met balletjes, wortelpuree met 
worst. Daarna mochten we eventjes 
in de speeltuin spelen. Toen mochten 
we ons gaan klaarmaken of dingen 
pakken voor het dansje, toneeltje, 
gedichtje,… Dat was heel leuk!!!

SNURKEN
Toen volgde nog een quiz jongens 

tegen meisjes. De meisjes waren ge-
wonnen!!! 

Dan gingen we slapen! De jongens 

sliepen meteen, bij de meisjes duur-
de het wat langer, want er lag iemand 
te snurken. De helft was verhuisd. 
Eva D. had hoofdpijn en buikpijn.

De volgende ochtend was ieder-
een vroeg op, behalve Pauline, die 
was nog diep in slaap. We gingen 
eventjes wandelen en een spelletje 
spelen. En we hadden meester Jos 
tegengekomen. 

We gingen eten, maar Eva D. voel-
de zich niet lekker. Ze had koorts en 

ging naar huis. Toen we klaar waren 
met eten, gingen we de koffers pak-
ken. We waren naar de speeltuin ge-
gaan en daarna zijn we met de hooi-
kar naar de kinderboerderij  geweest 
in Balen en dat was heel leuk!!! En 
als laatste activiteit zijn we gaan mi-
nigolfen en met de go-cart gaan rij-
den. Toen gingen we met een goed 
humeur naar huis!

eva P. en eva D. (4a) 
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“Zag er niet smakelijk uit”
De leerlingen van het 6de leerjaar gingen op pad naar het 

Provil. Als eerste gingen we leren over de microscoop. Wist je 
dat zo’n microscoop uit wel 11 delen bestaat?! Veel hé! Toen 
we de kneepjes van het vak doorhadden konden we aan de 
slag. We gingen kijken hoe ons bloed eruit zag onder de mi-
croscoop…. En dat zag er niet heel smakelijk uit. Bèèèhhh!

Na al die wetenschap gingen we werken rond techniek. Na-
dat we in de klas een plattegrond van een huis gekozen had-
den en de daarbij horende ramen getekend hadden, moch-
ten we aan de slag met boren en zagen om die ramen uit te 
zagen. Wat een werk! Daarna lijmen met een gloeiend heet 
lijmpistool, echt mannenwerk! Maar het is goed afgelopen. 
Nu kunnen we de huisjes verder afwerken in de klas.

 Brenne en Danique (6a)


