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Wandeling in de Wateringen
Het vijfde en het 

zesde leerjaar heb-
ben een wandeling 
gemaakt in de Wa-
teringen.

We hadden twee 
heel goede gidsen 
die heel veel van de 
natuur wisten. We 
hebben kikkers ge-
vonden en mochten ze vastpakken. Ze voelden heel erg raar 
aan en heel slijmerig.

We zijn ook langs een lange beek gewandeld en langs een 
bijen- of wespenhotel. Het weer was heel mooi. We hebben er 
heel veel van bij- geleerd en we hebben ook van alles mogen 
zoeken.

De gidsen hadden een blad bij met alle dieren die je kon vin-
den in de natuur. We hebben heel veel dieren gevonden, vooral 
heel veel spinnen en vogels. We hebben zelfs een roofvogel 
gezien en we hebben ook twee reigers gezien …

Wat kan de natuur toch mooi zijn!
Lander (6A)

“Een leuke en leerrijke week”

Reis terug in de tijd dankzij project oertijd

De vijfde- en zesdejaars zijn op 16 september in Lommel Ko-
lonie naar het  museum geweest: project de oertijd. 

Nadat we in de klas al heel wat geleerd hadden over de oud-
ste tijden, leerden we door middel van een leuk spel dat de 
oermens ook in en rond Lommel geleefd heeft.

Ikzelf vond het enorm interessant.
Je leert er over hoe de mensen vroeger leefden, woonden 

en speelden.
We konden allerlei opdrachten doen: een tent bouwen, een 

spelletje doen van vroeger, opgravingen doen, enzovoort.
We moesten allerlei vragen beantwoorden over de mensen 

van vroeger.
Het museum was voor mij een reis terug in de tijd.

Myrthe (6A)

Van 20 tot en met 24 oktober zijn 
het vijfde en zesde leerjaar op zee-
klassen geweest in Sint-Idesbald. 
Het was een hele leuke en leerrijke 
week! 

Maandag 20  oktober 
Eerst de busreis, daarna naar de 

ijzertoren en loopgraven. De ijzerto-
ren is een gebouw van 84 meter hoog 
en is een aandenken aan de eerste 
wereldoorlog. De loopgraven zijn 
gangen met zandzakken als muren, 
om zich schuil te houden.

dinsdag 21 oktober
’s Morgens met een gids schelpen 

zoeken op het strand, terwijl het heel 
hard regende. Namiddag normaal 
strandspelen , maar het waaide te 
hard, dus zijn we in de speeltuin van 
ons hotel gaan spelen. ’s Avonds 20 
opdrachten voor de piratenschat te 
krijgen.

Woensdag 22 oktober
’s Morgens met de tram naar het 

natuurcentrum De nachtegaal in de 
Panne. Daar hebben we de piraten-
schat gevonden. ’s Middags naar 
het abdijmuseum, heel leerrijk en 
mooi om te zien door de poppen die 
er stonden, daarna naar het strand. 
’s Avonds film met heerlijke wafels 
van Siebe( vijfde). Hij trakteerde 
voor zijn verjaardag.

donderdag 23 oktober
’s Middags met de tram naar het 

monument van Albert I en dan te 
voet  over het houten staketsel naar 
de pier in Nieuwpoort. ’s Avonds 
BONTEAVOND. Hele leuke acts. En 
dan vette fuif!!!!

Vrijdag 24 oktober:
Opruimen en wegwezen . 

HET WAS EEN HELE FIJNE 
WEEK!! Rhune en Luka

leerlingen van het vijfde en zesde studiejaar op zeeklassen

Teun (6A)

Het vijfde en het zesde leerjaar zijn naar project oertijd ge-
weest, Ik heb ook een paar meningen opgevangen zoals het was 
super tof !!! of het was heel interessant.buiten de gidsen, konden 
we ook super leerzame spelletjes spelen maar ook spelletjes 
van vroeger zoals bikkelen of boter kaas en eieren. En alsof 
dat nog niet genoeg was, we konden zelfs heel ver terug tot in 
de oertijd. Ook rond dat thema konden we dingen doen, zoals 
kampen bouwen, pijlpunten opgraven,… Iedereen heeft een 
heel leuke en leerzame dag gehad. Ook de juffen hebben zich 
heel goed geamuseerd. 

Nadien zijn we s’middags naar de wateringen geweest en 
hebben ook daar een gids gehad. We hebben geleerd over de 
planten die daar allemaal groeien. Ook zijn we enkele noten 
gaan rapen. Vervolgens zijn we naar de weide gegaan en kre-
gen we potjes om beestjes te vangen. Hier hebben we diertjes 
zoals spinnen,  sprinkhanen ook hebben we kikkers en padden 
gevangen. In één zin het was een topdag !!! MET 5A EN 6A


