
Dag 2 openluchtklassen: 24.05.2022 

De meeste van onze kinderen hebben een goede nachtrust achter de rug, maar waren toch tijdig uit de 

veren.  

Om 8 uur werden we immers aan het ontbijt verwacht. Na het ontbijt maakten alle klassen hun 

lunchpakket klaar en stopten dit ecologisch in hun meegebrachte broodddoos.  

L3 en L4 vertrokken al wandelend naar het Experience center voor een muzische workshop.  

Eerst genoten ze van het prachtige panoramische heuvellandschap. Het is heel fijn om te horen dat onze 

dappere stappers van L3 en L4 zo’n goede wandelbenen hebben. 

    

   

L3 maakte eerst hun eigen instrumenten en gaven daarna een klein concert.  



  

   

L4 leerde drummen.  

In de namiddag kregen L3 en L4 een interactieve rondleiding in de commandobunker in de buurt. 

 



   

 

Voor L5 en L6 stond er een dagje Ieper op het programma. In de voormiddag werden we verwacht in het 

Flanders Field museum waarbij ze a.d.h.v. een opdrachtenboekje het museum verkenden.  



 

’s Middags picknicken aan de lakenhallen en daarna gingen we in kleine groepjes op ‘kattenjacht’ door 

Ieper. De kinderen moesten zelf kaart lezen en tussendoor opdrachten oplossen met kleine weetjes bij 

gebouwen, monumenten of parken. 

 

 

 

Vergeten we onze opruimploeg niet. Bij elke maaltijd zorgde een deel van een klas ervoor ( alle klassen 

kregen een beurtrol) dat de tafels gedekt en nadien weer netjes werden achtergelaten.  



 

Na het welverdiende en lekkere 

avondmaal ( tomatensoep met 

balletjes en croutons, kipfilet 

met aardappeltjes, worteltjes 

en/ of ananas met een ijsje als 

dessert ) kregen onze kinderen 

als afsluiter nog een pyjamafuif.  

 

 

 

L5 en L6 moesten deze verdienen met verschillende één tegen allen opdrachten. Alle opdrachten 

uitvoeren en een fuifje of niet slagen en heel vroeg naar bed. Dankzij veel teamwork slaagden ze er snel in 

om hun fuifmoment in de wacht te slepen.  



 

Alweer een dagje voorbij. Dit gaat voor veel kinderen veel te snel! 

Meer foto’s kan je bekijken bij foto’s uit de klassen, bij de eigen klas. 

Nog een nachtje slapen. Wat staat er morgen nog op het programma??? 

 

 

 


