
Week van 19 tot 23 juni 2017 

 

Project: Mierekamp! 

 

(tijd voor vakantie :-)) 

 

- we een schitterend mierekamp achter de rug hebben? De foto’s kregen jullie eerder 

deze week al doorgestuurd. Ik ben supertrots op al onze stoere binken en binksters :-

). Ja,ja,.. kleintjes worden groot. 

- we donderdag nog een superuitstap gepland hadden? We telden met een 

aftelkalender al enkele dagen af. We mochten op verhaleneiland! We werden 

afgehaald door een groep studenten en samen wandelden we naar het sint-

Jozefsinstituut. Na een glaasje water werden we per 2 aan een student toegewezen. 

We kregen telkens een thematisch verhaal te horen, waarna we spelletjes speelden, 

kookten en tot slot aan een feesttafel alles mochten verorberen. Enkele maanden 

geleden kozen we bij welk thema we wilden aansluiten. De studenten hadden er 

weer pareltjes van gemaakt. Een dikke proficiat! Voor ons waren ze in elk geval 

allemaal geslaagd! Hieronder alvast enkele sfeerbeelden... 



 

















 
- Na de middag was er nog een verrassing! We kregen heerlijke ijsjes van de mama 

van Lize. Smaken dat dat deed!!! 

- Verder speelden we nog met ezeltje strekje (meegebracht door Nina) en rustig in de 

klas. 

- vrijdag mochten we op bezoek bij Emmy! Even piepen hoe het er volgend jaar zal 

uitzien. Spannend hoor! 



 
- daarna mochten de kinderen die zin hadden, puzzelen in de forumzaal. We 

controleren welke puzzels stukjes te kort hebben… 

 
- de plasticine kwam nog even boven water 



 
- We bekeken even hoeveel we alweer gegroeid waren op een jaartje tijd. Veel hoor! 

Dat wordt schilderen… Gelukkig kwamen Jade en Sarah ons wat helpen! 

 
- om de week af te sluiten gingen we nog even heerlijk relaxen bij Eva. 

 

Geniet van jullie weekend! 

Aangezien dit mijn laatste klasnieuws van het schooljaar is, wil ik jullie heel erg bedanken 

voor alle hulp die we dit jaar mochten ontvangen. We hadden niet alleen een schitterende 

klasgroep maar daarbovenop ook een schitterende oudergroep. Het was absoluut een 

plezier om te komen werken! Merci!!! 

 

Agenda en mededelingen: zie mail van zaterdag 


