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Zouden de zesdeklassers
dan toch nog uitzicht hebben op een meerdaagse
uitstap? Sinds ze in het
vijfde leerjaar zaten, zagen onze oudste leerlingen zowat alle toffe, gekke en bijzondere activiteiten aan hun
neus voorbij gaan.
De overheid creëerde nu eindelijk een opening om de hoop op een uitstap levendig te houden. Meerdaagse reizen in de lagere school zijn opnieuw toegelaten vanaf 1 juni. Al vanaf het begin van het schooljaar voelden we de bui hangen en zochten we naar alternatieven om de geplande bosklas van februari te
verplaatsen naar een andere datum. Zo zagen we een optie om net na de paasvakantie naar Filot (Ardennen) te trekken nog maar een keer in het water vallen.
Onze allerlaatste hoop werd gevestigd op een nieuwe locatie tijdens de periode
van 14 tot 18 juni. En kijk, de aanhouder blijkt wel eens de winnaar te kunnen
worden.
Intussen hebben we geleerd om niet te vlug victorie te kraaien. We moeten nog
altijd rekening houden met een eventuele herziening van de coronamaatregelen. Bovendien wachten we nog op verdere instructies. Wat met bubbels?
Welke andere beperkingen kunnen er alsnog opgelegd worden?
Vandaar dat we nog even geduld vragen vooraleer we verdere details bekend
maken. Maar die datum (14-18 juni) mogen de zesdeklassers toch wel best in
hun agenda aanstippen. Een update met nieuwe informatie wordt zo vlug het
kan aan de betrokken ouders doorgespeeld.
Andere al gekende data werden opgenomen in de kalender die u kunt raadplegen via de website van de school.

Maher uit de klas van juf Lore werd
grote broer van een lief zusje, Alae.
Proficiat aan Maher en het hele
gezin!
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Er is licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten geduldig
blijven. Een klassiek schoolfeest
zit er ook dit jaar helaas nog niet
in.
Toch wordt zaterdag 5 juni een
heel bijzondere dag voor de
school. Die dag zal onze vernieuwde speelplaats officieel geopend worden door minister
Demir. Jammer genoeg moet dit
nog altijd in heel beperkte kring
gebeuren. We proberen jullie
zeker en vast via passend beeldmateriaal een glimp van het feestelijk gebeuren te laten opsnuiven.
SPRING EENS EEN GAT IN DE LUCHT
Dit springkasteel wordt verhuurd
door het B-team (bosklas). De opbrengst gaat integraal naar de organisatie van de bosklassen.
Prijs: 100,00 euro
Meer info
Stephan.Vandemaele@skynet.be
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De activiteiten die de leerlingen van het vijfde leerjaar
op de plattelandsklas zouden beleven, krijgen ze op
verschillende dagen aangeboden. Zo mocht L5 al deze
week op avonturendag naar de Gavers. Op 11 mei
gaan ze ook nog eens naar de boerderij. En later ...
Van onze reporter ter plaatse: Havanna
Eerst gaf onze begeleider wat uitleg. Toen mochten we onze
veiligheidsgordels vastmaken. Daarna konden we zoveel
klimmen, hangen en deathriden als we maar wilden. Er was
een hoog touwenparcours en ook een iets lager parcours.
Daarna kwamen we bij de slackline. Dat is een koord dat rond twee bomen vastgebonden is en daarover moest je balanceren. Iets verder stond een ladder en
tussen twee bomen hing een touw. Het was de bedoeling dat je jezelf vastmaakte vooraleer op de ladder te klimmen.
In de namiddag kleedden we ons uit en trokken we onze zwemkledij aan, want
we gingen kayakken. Daarna zocht iedereen een mountainbike uit om te fietsen.
Het parcours bestond uit een smal paadje door het bos. Af en toe kwamen we
een heuveltje tegen. Daar moest je dan over fietsen, lekker hobbelig!

Wildebras is een avontuurlijke
bouwspeelplaats op het schiereilandje van het Gebroeders Van
Raemdonckpark. Het derde leerjaar mocht donderdagnamiddag
kennismaken met de toffe activiteiten die er aangeboden werden. Het werd een bijzonder
prettige en sportieve namiddag.

