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Sint-Amandus kerk 
 
Op 29 februari zijn we met voor levensbeschouwing 
naar de Sint-Amanduskerk geweest. We kregen een 
bundeltje waarin we oefeningen moesten maken, 
daarvoor gaf  de pastoor ons ook nog wat uitleg over 
de kerk. We moesten erg stil zijn uit respect, dat is 
erg goed gelukt. Aan het einde zei Vé dat we het erg 
goed hadden gedaan. 

We gingen voor ons project naar het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke. We ver-

trokken met de bus, daarna moesten we nog een beetje stappen. Toen we er waren kregen we eerst een 

beetje uitleg daarna kon de rondleiding beginnen. Voor de rondleiding begon keken we nog een kort 

filmpje. Toen bracht de mevrouw een paar diertjes, een egel, een kerkuil, een kip, een blauwe reiger en 

een vleermuis.  Die konden we allemaal van heel dichtbij bekijken. Sommige waren zeer schattig.  

We zijn op 

bosklas ge-

weest! Je 

vindt alle 

onze foto’s 

op de blog!  



Mondje open!  
 

Op 28 februari kwamen studenten van de opleiding mondzorg naar onze klas. We werden in verschillende groepjes 

van vier verdeeld om opdrachtjes uit te voeren die te maken hadden met je tanden.  Aan het einde vroegen ze ons 

waar we het meeste informatie uit konden halen. We gaan later aan het eerste en het tweede leerjaar les te geven 

over hoe je je tanden moet poetsen.    

Cinemabezoekje 
 

In februari gingen we met de klas naar de 

film Jumanji in de cinema. Toen we naar 

de zaal gingen had Sven een verrassing 

de film was namelijk in 3D. De reclame 

duurde best wel lang maar het was de 

moeite waard. We waren rond 5 uur te-

rug op school.                               

De ideale bedden... 
 

Donderdag 8 maart 

zijn we met de klas 

naar MSK gegaan. 

Het was lichtjes aan 

het regenen maar 

dat was niet zo erg. 

In groepjes van twee 

kregen we een bun-

deltje. Om het in te vullen moest je een schilderij kiezen om 

daarmee oefeningen in te vullen. Daarna hadden we een schat 

gevonden: er waren namelijk een waterbed en een rijstbed. Na 

daar een tijdje op te liggen was het etenstijd. Toen begon het 

te hagelen maar we zaten veilig onder een afdakje. Nadat we 

hadden gegeten gingen we houtskooltekeningen maken. We 

moesten een deeltje uit het landschap tekeningen. Toen vertel-

de Sven een kort verhaaltje en toen was het tijd om terug naar 

school te gaan.     

 


