
Samen op weg naar een nieuw avontuur
Bosklasse is weer geweest, de 
leerlingen van het 6de en het 
5de leerjaar gingen samen op 
weg naar een nieuw avontuur.

 ’s Morgens was het al heel 
spannend, zelfs nog in de bus, 
toen we vertrokken, zwaaiden 
we onze ouders uit. De leerlingen 

van het 5de hadden het wel een 
beetje moeilijk, omdat dat hun 
eerste lange tijd was, zonder ou-
ders. Meteen werden alle spelle-
tjes uit de rugzakken getrokken 
toen we al eventjes onderweg 
waren. Na een paar uurtjes was 
iedereen moe van die lange rit!

 We zijn heel wat leuke cul-

turen tegen gekomen in de rit, 
vooral veel hoge bergen en hui-
zen die in de bossen, alleen ston-
den! Toen we eindelijk aan kwa-
men, begonnen we allemaal al zo 
snel mogelijk uit de bus te gera-
ken voor de koffers te nemen, wat 
een heisa! Toen iedereen zijn kof-
fer had, konden we naar binnen 

gaan. Iedereen moest de trappen 
doen, de meisjes wel 50 treden 
omhoog. Iedereen had eindelijk 
hun bed gekozen om in te slapen, 
toen we de verkeerde kamer had-
den… maar uiteindelijk hebben 
we rustig onze koffers kunnen 
uitpakken. 

 LieSje (6B)

Tijs en jade in kindergemeenteraad
Met Anouk Leen en Benjamin Bosmans-Verdonk leverde onze school de voorbije twee 

jaar de kinderburgemeester. Dit jaar grepen we naast de sjerp, maar tellen we toch twee 
gemeenteraadsleden: Tijs Hendriks en Jade Zorko. De reactie van Tijs lees je hier:

Hallo, ik ben Tijs. Ik ben door mijn medeleerlingen verkozen tot kindergemeenteraads-
lid. Ik was heel verrast toen ik het werd. 

De eerste keer ging ik naar het Huis van de Jeugd. We moesten ons toen voorstellen en 
het reglement lezen.

De tweede keer kozen we een kinderburgemeester. En het is geworden… Daan Jorissen.
We moesten ook plechtig beloven dat we ons zouden houden aan het reglement. 
De volgende vergadering zal doorgaan in 2014.

TijS (5B)

5

Naar het toneel
Op dinsdag 12 november gingen we met het 

vijfde en zesde leerjaar naar het toneel ‘Kijk ver 
genoeg achterom en je kijkt weer naar voor’ 
van Fabuleus.

Het was een toneel met veel dans en turnen, 
maar zonder woorden.

Twee meisjes moesten letterlijk en figuurlijk 
met grenzen leren omgaan.

Op het podium stonden namelijk twee mu-
ren die dichter en dichter bij elkaar kwamen, 
maar ook moesten ze met elkaar leren omgaan 
en hun eigen grenzen verleggen.

Een speciaal, maar leuk toneelstuk!
 Luka eN MyrThe (5a)

“Rotsen en vleermuizen”
De busreis duurde lang en iedereen was 

blij toen we aankwamen in Rochefort. We 
hebben veel kunnen zien als we uit het raam 
keken. ( de bus reed niet via de autosnelweg )

Onze verblijfplaats was mooi aan de bui-
tenkant,  maar ook vanbinnen. En de kamers 
waren gelukkig niet te klein.

Het Gallo-Romeins park “Malagne” was 
leerrijk, we hebben er veel activiteiten ge-
daan: potten bakken, ijzer smeden, touwen 
slaan, ruïne bezocht, brood bakken, Ro-
meinse maaltijd gekookt, manden vlechten, 
juwelen maken,… 

Ook in de grotten van Lorette - Rochefort 
hebben we veel gezien: vleermuizen en veel 
mooie rotsen. Onze gids had ook een bal-
lon laten opstijgen om te meten hoe hoog 
de zaal was.

De natuurwandeling was ook mooi en 
leuk. Onze gids was vriendelijk en hij sprak 
goed Nederlands.

Kortom: de bosklassen was SUPER leuk!

kiMBerLy eN DaviD (6a)

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op vijfdaagse bosklassen naar Rochefort

Maandag 21 oktober om 8.00 uur vertrok-
ken we met de derde graad richting Roche-
fort. Toen we aankwamen, gingen we eerst 
onze koffers naar de kamers brengen en eten. 
Daarna hebben we onze koffers uitgeladen, 
bedden opgemaakt en hebben we een grot 
bezocht. ’s Avonds speelden we gezelschap-
spelletjes en schreven we onze kaartjes. De 
volgende dag gingen we de ganse dag naar 
het Archeoparc Mallagne. Hier hebben we 
een Romeins gerecht gekookt, zijn we de 
dieren en de ruïne gaan bekijken, ‘sloegen’ 
we touw en hebben we gevlochten als echte 
mandenvlechters. Na het avondeten gingen 
we nog een wandeling maken in het donker. 
Op woensdag maakten we in de voormiddag 
een natuurwandeling en bezochten we in de 
namiddag een kasteel. Ik moest kasteelheer 
spelen! We eindigden de dag met een quiz 
van meester Floris en meester Tijs. Op de 
voorlaatste dag bezochten we opnieuw het 
Archeoparc voor allerlei activiteiten zoals 
brood bakken, Romeinse spelletjes, vilten, 
juwelen maken, smeden,… En dan was het 
de beurt aan de bonte avond en onze fuif!

TeuN (5B)

“Ik moest kasteelheer spelen”


