
“Wist jij dat kaas alleen van melk gemaakt wordt?”

 Op tweedaagse. We hebben er veel 
leuke dingen gedaan en dat wil ik aan 
jullie vertellen. We werden verdeeld 
in drie groepjes.  Eerst hadden we 
lekkere pizza’s gebakken en daarna 
papier gemaakt en toen mochten we 
spelen in de grote speeltuin. We moes-
ten twee rondjes rond het voetbal-
veld lopen. Toen we uit de speeltuin 
geroepen werden, gingen we met z’n 
allen kaas maken. Tussendoor keken 
we naar een video over hoe kaas ge-
maakt wordt.  Wist je dat kaas alleen 
van melk gemaakt wordt? Toen de 
kaas klaar was,  gingen we eten. We hadden frieten  met een lange en wat groenten gege-
ten. Toen gingen we ons klaarmaken voor de show in het hotel. Sommigen deden een quiz 
en ook een dansje of een leuk liedje. We sloten de show af met het liedje ‘Gangnam Style  
van Psy. Daarna gingen we slapen. 

De volgende dag was aangebroken. We gingen meteen ontbijten. Er waren cornflakes, 
boterhammen en nog veel meer lekkere dingen. Toen gingen we vogelhuisjes in elkaar tim-
meren. Er kwam een streusselkar om ons op te halen en naar het melkveebedrijf te gaan. 
Daar hebben we de koeien eten gegeven. Een uur daarvoor was er een kalfje geboren . We 
hebben ook de  melkmachine aan het werk gezien.  Op het einde kwamen de mama’s en 
de papa’s ons ophalen. Sem G. (4B)
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“Te vlug voorbij”
Toen ik in de auto zat, had ik echt 

wel een leuk gevoel. Daar aangeko-
men zijn we de koffers gaan uitpak-
ken. We verdeelden ons in groepen. 
Onze groep ging eerst vogelhuisjes 
timmeren, daarna gingen we naar 
de speeltuin, dan pizzaatjes maken 
en nog veel meer. De show was echt 
heel leuk! Daarna gingen we slapen. 
’s Morgens hebben we lekker ontbe-
ten. We hebben papier en kaas ge-
maakt. We zijn ook naar een melk-
veebedrijf geweest en heel veel ke-
ren in de speeltuin. We speelde met 
de jongens en met de meisjes.

Toen de ouders ons kwamen op-
halen om naar huis te gaan, dacht ik: 
Het is te vlug voorbij gegaan.

Inse (4B)

“Naar huis gaan was niet fijn”

American Games in de Soeverein
We vertrokken met de fiets naar de Soeverein. We werden in drie  

groepen verdeeld en kregen een verfstreep op onze wangen. Dan gin-
gen we verzamelen in de sporthal. Elke groep ging naar één thema. 
Daar mochten we een kwartier per sport doen.

Aan elk thema waren er ongeveer vijf sporten verbonden. Je kon 
bij één thema vijf spelletjes rond rugby spelen. Je kon gooien met een 
rugbybal en de andere moest die opvangen, maar tussen die twee 
ploegen stond een muur. Je kon ook met een rugbybal over een witte 
lijn schoppen en nog andere dingen rond rugby.

Baseball: Er was een apparaat dat schoot honkballen uit en wij moes-
ten met een honkbalknuppel die honkballen tegen een net aan slaan. 
Je kon ook met een honkbal tegen een net aangooien en dan mat hij 
je snelheid (hoe hard je gooide).

Frisbee: Je kon met een frisbee in gaten gooien en je kon in een ijze-
ren mandje gooien maar dat was heel moeilijk.

Staartje, luchtbal: er was een grote bal en er waren twee groepen. 
Iedere groep had één groot net. De bal moest je met dat net naar een 
andere ploeg gooien. 

Staartje: iedereen kreeg een riem om met twee staartjes eraan. Er 
was een gele en een rode ploeg en die moesten elkaars staartjes uit de 
riem trekken. Dit was het einde van de American Games. 

Hopelijk hebben jullie nu iets bijgeleerd van die Amerikaanse spor-
ten.

Bram en Kaine (6A)

“Er was een kalfje geboren”

Ik ben op 16 en 17 oktober met de hele klas 
naar de Keiheuvel in Balen geweest. Er waren 
drie groepjes. Ik zat in groep één en er waren 
drie activiteiten. Eerst had ik een vogelhuisje 
moeten maken en net voor de middag moesten 
we pizza’s maken. En we hebben croque mon-
sieurs gegeten. Daarna hebben Gitte, Zita, Luka 
en ik samen kaas gemaakt. Toen moest de kaas 
rusten en waren we een film gaan kijken. Als de 
kaas klaar was, mochten we in de speeltuin gaan 
spelen. En daarna gingen we eten en ons klaar 
maken om een show te gaan doen. Na de show 
moesten we gaan slapen.

 ’s Morgens werd het maya liedje opgezet en 
moesten we opstaan. Nadat we onze kleren had-
den aangedaan, waren we meteen gaan ontbij-
ten. Na het ontbijt zijn we met de streuselkar naar 
de melkboerderij geweest. Ze hadden acht katjes 
en er was pas een kalfje geboren. Er was ook nog 
een melkmachine en toen we terug kwamen, 
hebben we pizza gegeten. Daarna heb ik papier 
gemaakt en toen zijn we naar huis gegaan. Dat 
was helemaal niet fijn. Einde!

 Britt (4A)

“Het was keileuk”

Vroem Vroem, met de auto naar de Keiheuvel. 
Mijn tweedaagse was echt top. Toen we eraan 
kwamen, moesten mijn mama en ik wel eerst 
mijn bed opmaken. Maar dat was zo gebeurd. 
Rond 10 uur gingen we beginnen met de activi-
teiten. Maar natuurlijk eerst groepjes maken. 
Ik zat ik groepje drie. Eerst moetsen we papier 
maken. Toen we moesten gieten, was dat wel een 
beetje smerig. En aan lekkere croque monsieurs 
ontbrak het niet. Een half uur in de speeltuin spe-
len en nadien maakten we kaas. Weer een half 
uur spelen. Daarna friet! Na de friet gingen we 
aan de show beginnen. Nadien was het slaaptijd.

Vrijdag 17/10 om 07.15u Ja daar is maya de 
bij,... We moesten opstaan met een stom maya 
liedje, maar best wel grappig. Hup onze kleren 
aan en ontbijten. Om half 10 kwamen ze ons 
halen met de streusselkar naar de Sint-Jozefs-
hoeve om koeien te melken  enz. Terug bij de 
Keiheuvel aangekomen, gingen we pizza eten. 
Maar daarna gingen we ze zelf maken. Het was 
keileuk, maar toen was het gedaan. 

Kobe (4A)


