
BOSKLASSEN - 5e leerjaar 
Karooke extra 

_________________________________________________________________________
__ 
 
Dag allemaal, 
 
Wij genoten van het Gravensteen in Gent tijdens de middagstop. Waarna we 
verder tuften richting Loppem. Na het installeren in de kamers hebben we ons 
erg goed geamuseerd. 

Hier volgt een verslag van :  
 
Saija en Kiara: 
We kwamen toe in Loppem en we verdeelden de kamers. De meisjes sliepen in 
een slaapzaal en de jongens in kamers. Wij mochten kiezen en zij niet ;-
)Daarna gingen we wandelen, na die wandeling aten we een vieruurtje. Mmm, 
dat was lekker! Dan gingen we vrij spelen en Kiara was in het water gevallen, 
samen met meer dan 10 anderen! Vervolgens gingen we eten, het waren 
FRIETJES!!!!!Lekker!!!!!!!! Daarna gingen we spelletjes spelen in de grote zaal 
daar zitten we nu dit te typen :-) dooeeeeeiiiiiii!!!!!!!!!!! 



 
Jasper: 
In de bus hebben we film gekeken en toen we in Gent aankwamen zijn we 
direct naar het Gravensteen gegaan. Daarna zijn we naar Loppem gegaan 
toen kwamen we eindelijk te  
weten met wie we op de kamer gingen slapen. Daarna gingen we wandelen en 
dan nog een klein vieruurtje dan mochten we spelen in het bos en nu zitten we 
spelletjes te spelen in de gr 
ot de zaal 
 
 
                       
Weronika  en Nawal 
Vandaag vertrokken we met de bus naar de gravensteen en daar waren er 
veel mooie objecten en daarna namen we een paar foto’s en in de middag 
gingen we pik niken bij het kasteel het was heel leuk.      
Toen gingen we naar onze slaapverblijf en de meisjes mochten in een zaal 
slapen en de jongens moesten in kamers slapen. 
We aten lekkere tomatensoep en daarna gingen we lekkere  FRIETEN ETEN 
HET WAS HEERLIJK!!!!!!!!! 
en als dessert aten we chocomousse! 
Toen we aankwamen mochten we vrij spelen er waren veel kinderen in het 
water gevallen en Nawal viel ook in het water!!     
en nu zitten we leuk spelletjes te spelen!      
                                     
 
Safae 
vandaag in de bus vertrokken we naar bosklassen dat duurde wel lang helaas, 
maar we zijn goed aangekomen dus hebben we onze koffers op ons 
slaapplaatse gezet, toen we een wandeling een toe mogen speel 
 

          


