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Plattelandsklassen   

Gepakt en gezakt op pad   
 

EEKLO - Op dinsdag 3 mei vertrokken de 

leerlingen van het 5
de

 en 6
de

 leerjaar van 

Basisschool Sint-Jozef te Eeklo op de fiets naar 

de Boerekreek. Gepakt en gezakt brachten de 

ouders hun kinderen naar de verzamelplaats op 

het grasveld voor de @bij. Daar werden alle 

koffers verzameld werd er afscheid genomen 

voor enkele dagen.  

Met een lach, een traan, een gezonde portie 

stress, maar vooral veel gedrevenheid 

vertrokken de leerlingen, leerkrachten en 

enkele vrijwillige en sportieve ouders richting de 

Boerekreek.  

Daar aangekomen, werden eerst enkele 

belangrijke afspraken gemaakt. De sleutels van 

de kamers werden uitgedeeld, zodat ieder zijn 

plekje kon verkennen en het eigen gerief 

opbergen. De bedden werden uitgetest, de 

kasten werden ingeruimd, en daarna was het 

meteen tijd voor onze eerste warme maaltijd. 

Het verloop van de week, de invulling van de 

dagen en persoonlijke verhalen kun je 

teruglezen in onze eerste editie van de 

plattelandskrant.  

Veel leesplezier! 

 
 

Hop, de fiets op!   
Gepakt en gezakt op pad  

Vandaag zijn we bij de @bij. Na het triestige 

afscheid met de ouders, zijn we klaar voor het 

avontuur dus HOP! DE FIETS OP. Wil je 

weten wat er is gebeurd, lees dit artikel dan.  

Bij de @bij namen we afscheid. Het was heel 

moeilijk en triest maar gelukkig gingen we maar 

3 dagen en half weg. De route het duurde 38 

min. Het was een rustige weg, want we gingen 

langs de vaart. We hebben de apenjungle 

gezien, het was niet zo druk. We hebben veel 

fietspech gehad. Franco was aan het fietsen en 

Manu zat voor hem en ze waren te snel en de 

juf riep ‘rem’, ze remden en Franco botsten 

tegen Manu. Estée was met haar vriendinnen 

aan het fietsen naast elkaar en toen kwamen ze 

dichter bij elkaar en was er een kettingbotsing. 

Ze remde supersnel en alle kinderen botsten 

bijna tegen elkaar, maar op het nippertje niet. 

 

 

 

Veilig op weg met de fiets!   

 

 

Gluren bij de buren  
De onthulling van de kamer en de ontmoeting met de buren   

Na het fietsen kwam de onthulling van de 

kamer. We troffen een mooie propere kamer 

aan. Na de valliezen te pakken moesten we 

beslissen wie waar sliep. Dat gebeurde zonder 

problemen. Maar toen we de bedden moesten 

maken, besloten we een hulpjuf in te schakelen, 

‘Juf Dorien’! Als zij er niet geweest was, 

moesten we nog steeds onze bedden opmaken. 

 

Hierna besloten we kamerafspraken te maken.   

1. Toiletten schoonhouden  

1. Douche schoonhouden  

1. Lichten uitdoen  

 

Daarna gingen we eten. Meteen gevolgd door 

douchen. De persoon die onder de douche stond 

werd vaak geplaagd, door deo of een beker koud 

water over zich heen te krijgen. Tijdens het 

douchen wachtte ons een onaangename 

verrassing. Iemand klopte op de deur. We 

haastten ons naar de deur in de verwachting een 

juffrouw te zien. In plaats daarvan zagen we 

onze buurman. Die kwam met een bezem naar 

binnen gestormd! We wilden weglopen, maar 

we wilden hem ook uit onze kamer.  

 

 
 

 

Na een tijdje lukte het ons om hem weg te 

jagen. Hij probeerde dit nog wel eens, ook toen 

ik onder de douche stond. Ik hoorde in onze 

kamer geschreeuw! Ik trok de douche dicht, 

deed een pyjama aan en haastte mij naar 

buiten. Daar trof ik de buurman met een 

nerfgeweer. Hij schoot en rende vervolgens de 

kamer uit. Habtamu pakte de kogel en ging 

ermee naar de juf. Hier was ikzelf niet bij. 

Daarna deden we nog een potje verstoppertje 

waar H.S een andere kant van zichzelf liet zien. 

Hierna konden we echter niet slapen.  

Tot 00.00 probeerden we te slapen. Alleen H.S 

sliep snel. De anderen praatten na middernacht 

nog even. Amper een halfuur later probeerden 

we opnieuw te slapen. De volgende dag begon 

voor mij met hoofdpijn. Ik moest niet mee op 

uitstap, waardoor ik tijd had om te slapen. Dat 

lukte me. Ik sliep lang waardoor ik terug fit aan 

de dag begon. ‘s Avonds toen we toen we terug 

moesten slapen, deed iemand van de kamer 

een show en kwam de juf net binnen. Voor de 

rest was het een rustige avond. De laatste nacht 

sliep ik ook vrij goed, Al was ik opgelucht toen 

ik thuis in mijn eigen bed mocht slapen.  

 

Zeldzame staafwants 

Tijdens het wateronderzoek 

Jacht op meester Bart 

Arrow Battle  

Wie heeft het beest 
vermoord? 

   

Naast het vangen van waterschorpioenen en 

andere waterdiertjes, werd er ook een zeldzame 

staafwants ontdekt en onderzocht.   

 

Pagina 2 

Met pijl en boog leren schieten, en dan nog een 

spelvorm eraan gekoppeld. De leerlingen 

hadden het naar hun zin! Vooral omdat ze 

eindelijk eens konden ‘afrekenen’ met meester 

Bart.   

Pagina 3 

Sprookjesfiguren in de hoofdrol.  

Laat het avondspel maar beginnen! Wie 

ontmaskert de moordenaar van het beest?   
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Wateronderzoek  
Een zeldzame staafwants werd ontdekt!  

Vrijdagochtend hadden klas 5B-6B en 6A het 

wateronderzoek. We vingen heel wat 

verschillende diertjes.  
Op vrijdagochtend hadden klas 5B-6B en 6A 

het wateronderzoek ze werden verdeeld in 

twee groepen. 5B-6B maakte eerst een kleine 

wandeling. Op hun bestemming kwamen ze 

meer te weten over palingen en kreken. Bij de 

uitleg over hoe ontstaan kreken kregen de 

vijfde- en zesdeklassers te horen dat die door 

turfputten ontstaan zijn op één put na.  

Deze kreek heet de Bomloze put. Bomloze 

put is op een andere manier dan de andere 

kreken ontstaan. Hij is ontstaan door een 

dijkdoorbraak. Het water is daar beginnen 

rondkolken en heeft zichzelf een gat in de 

grond geboord. Op die plek stond een kerk, 

die is mee de grond in gegaan. Nu zeggen de 

mensen dat als je op Kerstmis om 

middernacht een steentje in het water gooit, 

dat je de klok van de kerk hoort luiden.  

Nadat klas 5B-6B dit verhaal hoorden, gingen 

ze in het water op onderzoek. Voor ze dat 

deden maakten ze een wandelingetje. Tijdens 

die wandeling zagen ze jonge konijntjes en 

leerden de watervogels van de Boerenkreek 

kennen. Tijdens het onderzoek ving D.D. twee 

waterschorpioenen en K.S. een zeldzame 

staafwants. Ook werden er nog twee garnalen 

gevangen en vele andere kleine waterdiertjes.   

  

   

 

 

Melkveebedrijf  

Een kalfje geboren 
 

Woensdag 4 mei is klas 5A van basisschool 

Sint- Jozef naar een melkveebedrijf in Sint-

Magriete gefietst. Toen ze aankwamen zagen 

ze dat er een kalfje geboren werd.  

De andere kalfjes waren nog jonger dan één 

maand en waren ongeveer één meter groot.  

Ze hebben ook een pink gezien, dat is een 

éénjarige koe.  

Ze hebben ook gezien hoe koeien gemolken 

werden door de melkrobot.  

Vroeger deden ze dat met de handen, maar 

nu doen ze dat met een machine.  

Ze hebben ook gezien dat er net een stierkalf 

werd verkocht.  

 

 

 

 
 

Wateronderzoek   
Op zoek naar waterdiertjes in de Boerekreek  

Basisschool Sint-jozef is met het 5de en 6de 

leerjaar op plattelandsklassen gegaan. Ze 

deden er allerlei activiteiten, waar 

wateronderzoek ook deel van uitmaakte.  

Ze pakten een netje en gingen aan de slag. 

Terwijl sommigen het riet in gingen, gingen 

de anderen aan de rand van het water staan 

om te vissen. Sommigen hadden direct prijs 

terwijl anderen er langer over deden om een 

beestje te vangen. Eenmaal ze een beestje 

hadden, keken ze ernaar onder een 

vergrootglas en plaatsten het dan is de juiste 

bak van de juiste categorie. Sommigen 

vonden garnalen, anderen vonden 

bloedzuigers en dan vonden sommigen ook 

nog beestjes die niet in het water 

thuishoorden. Er zaten trouwens niet alleen 

kleine waterdiertjes in het water: er zaten ook 

luidruchtige kikkers in het riet!  

Er zat ook blauwalg in het water. Blauwalg is 

een bacterie waar je zwaar ziek kan van 

worden. Ze moesten dus goed opletten.   

Op het einde lieten ze alle beestjes terug vrij.  
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Met volle concentratie, geduld en het juiste moment afwachtend om het beoogde doel te raken.   

Meester Bart onder vuur 
Arrow Battle en onze jacht op meester Bart   

 “Arrow Battle” is  

Engels voor “Pijlgevecht”, 

een spel waarbij je 

met pijl en boog: 

- In 2 groepen tegen  

elkaar moet spelen 

- Dat je iedereen tegen  

iedereen moet spelen 

 
 

 

We waren bezig met oefenen op Arrow Battle.   

We waren vooral aan het mikken op meester Bart .   

Daarna deden we een gps-zoektocht.  We hebben kalfjes gezien en 

nog veel andere dingen uit de streek ontdekt tijdens deze zoektocht.   

 

We hebben maskers/helmen gekregen om ons hoofd te beschermen 

tegen de pijlen. Er waren 2 kleuren: blauw en rood. Het uiteinde van 

de pijlen waren zacht zodat je je niet zou bezeren als iemand je raakte. 

En dan hebben we wat lessen gekregen hoe we moesten richten en 

schieten. Als eerst hebben we tegen tonnen moeten schieten en daarna 

werden er kegels op die tonnen gelegd en moesten we daarop 

schieten. Toen moesten de kinderen die een rode helm aanhadden 

zigzaggen rond de tonnen en de kinderen die een blauwe helm 

aanhadden moesten op de kinderen schieten met een rode helm. 

Daarna wisselden we om...    

En daarna mocht de Arrow Battle beginnen!  We mochten de tonnen 

zetten waar we wilden, maar ze moesten minstens 2 meter van elkaar 

staan...  

Iedereen vond het leuk, zelfs  

meester Bart deed mee!  

Het was eerst blauw tegen rood,  

daarna hebben we de groepen  

door elkaar gemixt en als laatste  

was het iedereen tegen iedereen!  

Na de Arrow Battle was er een  

GPS-zoektocht...  

 

 
 

We waren vooral aan het 

mikken op meester Bart 
 

Vandaag gaat een groep Arrow Battle spelen. Eerst moeten ze de 

nodige bescherming nemen. Er zijn 2 teams: Rood en Blauw. Eerst 

gaan ze oefenen. Ze moeten op grote blauwe tonnen schieten. Ronde 

2 van de opwarming moeten ze kleine kegeltjes omschieten. Daarna 

gaan ze beginnen. Ze gaan aan de 2 kanten van de vechtzone staan. 

Vanaf het fluitsignaal mogen ze elkaar afschieten en elkaars vlag 

proberen afpakken. Het wordt een spannende wedstrijd. Daarna gaan 

ze iedereen tegen iedereen spelen. Ze mogen tactieken afspreken. Het 

wordt een ongelofelijk spannende wedstrijd. En na 2 spannende 

wedstrijd moeten ze stoppen. Iedereen vindt het spijtig.  
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Opletten en alert zijn! 

Met pijl en boog 

 

Mikken en schieten 

Het deed soms een beetje pijn 
 
Woensdag 4 mei mochten we naar de arrow 

battle. Als eerste mochten we op tonnen leren 

mikken en schieten. Dan moesten we door 

tonnen lopen met een helm op. Daarna 

mochten wij op de anderen schieten en dat 

deed soms een heel klein beetje pijn.  

Voor het volgende spel werden we in twee 

teams verdeeld. We moesten op de anderen 

hun kegels schieten die op tonnen stonden. 

Dan mochten we op elkaar schieten, dat was 

ook heel leuk. Je mocht overal lopen en je 

verstoppen. Het was een leuk spel.  

Tot slot moesten we alles helpen opruimen 

en mochten we nog wat spelen of op de 

kamer relaxen. 

 

 

 

Arrow Battle en GPS 
zoektocht 

Teams tegen elkaar 
 

Klas 5A van Basisschool Sint-Jozef zette zich 

op vrijdag 6 mei schrap voor de GPS tocht en 

de ‘Arrow Battle’. Arrow Battle is een vorm 

van boogschieten.  

Onze battle ging door in het zand op het 

volleybal terrein in de zon. Eerst moesten we 

op een ton schieten en daarna op kegels. Dan 

deed het ene team een helm aan en moesten 

ze door tonnen zigzaggen. Het andere team 

moest proberen om hen aan te schieten. 

Daarna pas begon de echte battle. De twee 

teams stonden tegenover elkaar en ze 

moesten proberen om elkaars kegels aan te 

schieten of spelers uit te schakelen. Het was 

zeer leuk!  

 

 

Op woensdag 4 mei deden we als activiteit 

arrow battle. Het is een spel waarbij je goed 

moet opletten en alert moet zijn.  

Om te beginnen kregen we een pijl en boog. 

Om ermee te leren werken deden we wat 

spelletjes, zoals: kegels van een ton afschieten, 

op de ton schieten.   

  

Als we dat hadden gedaan, werden we in 2 

teams verdeeld en kregen we een 

gevechtsmasker.  

Je had groep 1, die hadden blauwe maskers en 

je had groep 2, die hadden rode maskers.  

Er zaten 12 personen in een team.   

Met de maskers op ons hoofd moesten we 

slalommen tussen de tonnen en het andere 

team moest ons zoveel mogelijk raken.  

Daarna deden we een vlaggenspel waarbij we 

de vlag van het ander team moesten pakken. 

We kregen elk 3 levens, als je geraakt werd 

moest je 10 seconden aan de kant staan.  

Als allerlaatste spel was het ieder voor zich dus 

niet meer in teams.  

  

Het was een super toffe ervaring en activiteit.  

 

 

 

 

 
 

Iedereen tegen iedereen  
Spijtig genoeg was hij al snel dood  

Op woensdag middag 4 mei hadden we de arrow battle. We moesten 

proberen met pijl en boog op tonnen schieten. Daarna werden de teams 

verdeeld en kregen we een helm. De volgende oefening was dat je rond vier 

tonnen moest slalommen. Team rood moest dan lopen en team blauw moest 

op de lopende speler van team rood schieten. Daarna werden de rollen 

omgewisseld.  

 

De eerste oefening was gedaan en we kregen te horen dat bij het volgende 

spel iedereen tegen iedereen was. Maar we mochten teamen, want je had 

maar één leven. Ik vroeg aan Brik om te teamen, maar spijtig genoeg was hij 

snel dood. Toen bleven we nog met ons vier over: Senne, Quinten, Lorian en 

Sam. Ook Lorian was er dan aan. Femke en Nika werkten ook samen. Nika 

was geraakt, dus het was nog drie tegen één. Uiteindelijk werd Femke ook 

geraakt en bleven wij met ons 3 nog over.   
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GPS zoektocht 

Groepje kwijtgeraakt… 

 

 

Coördinaten zoeken 

Bijna in het water gevallen! 
 
Ik en mijn groepje hadden een GPS 

gekregen. We moesten een coördinaat 

zoeken. We hadden het gevonden. Het was 

op een groen rondje. We vulden de 

coördinaat in op de gps en we renden er 

heen. Er lag een groene nepkikker in het 

water. Maar toen liet iemand de GPS vallen. 

Hij was bijna in het water gevallen! Gelukkig 

viel hij in een plant. Toen was ik naar 

beneden geklommen en ik pakte de GPS. 

Toen klom ik terug naar boven en gaf de 

GPS aan iemand. En dan trok iemand de 

kikker uit het water met een touw. We zagen 

nog een coördinaat en ik rende snel naar de 

volgende coördinaat. Op de weg naar de 

volgende coördinaat kwamen we iets tegen. 

Het was een konijnenpoot met een bot erin 

en je kon het zien. Maar we liepen gewoon 

verder.  

  

 

 

Katapult bouwen 

De meest recente updates 
 

Op plattelandsklassen hebben we een 

katapult gebouwd.  

Dat deden we door te sjorren. Dat doe je 

door twee balken aan elkaar te maken met 

touw door verschillende knopen te leggen...  

We maakten twee dezelfde katapulten. Als 

die allebei klaar waren, deden we een 

wedstrijdje om ter verst een bal afschieten. 

Maar we deden ook dat je de bal moest 

vangen.  

Soms won de ene groep en soms de andere 

groep.  

Dat was één van de leuke activiteiten. 

 

We kregen een gps en een kaartje en werden 

op zoektocht gestuurd. We mochten allerlei 

dingen zoeken bv. codes die zaten verstopt. 

Toen we aan de eerste opdracht waren, 

mochten we de pony’s Fury en Brave in de 

weide zetten. Daarna deden we verder en 

begon het wat sneller te gaan in mijn groepje. 

Plots waren we een groepje kwijtgeraakt! We 

wisten het even niet meer, maar we deden 

gewoon verder. We moesten over een gracht 

springen, maar ik had een omweg gevonden. 

De anderen sprongen wel over de gracht. Het 

was heel nipt. Ze lagen bijna in het water! 

Gelukkig gebeurde dat net niet, maar het zou 

wel grappig geweest zijn! We begonnen 

opnieuw te zoeken en daarna werden we weer 

verzameld. Dat was voor ons het einde van de 

plattelandsklas!   

  

 

 

 
 

Sjorren   
Balanceren in een driehoek  

 
 

Katapulteren   
In elkaars kampen schieten 

 

 

 

Zoektocht 
Slecht signaal van de gps  

Op dinsdag 3 mei 2022 zijn het 5de en 6de 

leerjaar van Basisschool Sint-Jozef naar de 

Boerekreek vertrokken op 

plattelandsklassen.   

Dat was heel leuk. Er waren heel wat toffe 

activiteiten zoals katapult sjorren.  

Eerst moest je drie balken op elkaar 

balanceren in een driehoek. Dan moet je met 

een speciale soort knoop die drie balken aan 

elkaar vastmaken. Dat noemen we ‘sjorren’.  

Daarna moesten we de balk rechtop zetten 

om dan nog tweesteunbalken aan de zijkant te 

sjorren met de achterkant naar het midden.  

Tot slot maakten we nog een balk aan de 

onderste balk vast. 

Op de eerste dag werden we gesplitst in twee groepjes. 

Het ene groepje mocht als eerste katapulten gaan 

sjorren, de andere groep moest eerst gaan 

muurklimmen.   

De groep van katapult sjorren kreeg uitleg. Na de uitleg 

werden we gesplitst in twee groepjes, de jongens en de 

meisjes apart. De jongens waren uiteraard het beste.  

De bedoeling was om elke groep een katapult te laten 

maken. We begonnen met sjorren. We sjorden 6 palen 

aan elkaar. Als we klaar waren mochten we schieten 

met hun eigen katapulten in netten. Daarna moesten 

we tegen elkaars kampen schieten, de meisjes tegen de 

jongens. Nu was er niemand gewonnen, het was 

gelijkstand.  

Nu moesten we de katapulten afbreken en dan de 

palen wegbrengen. En dat was de laatste actieve 

activiteit van de dag.   

Op plattelandsklassen was er een GPS zoektocht. 

We moesten coördinaten invullen in een gps. Die 

bracht ons naar een neppe kikker, maar die was er 

niet.  

We gingen terug naar de monitor en we kregen 

nieuwe coördinaten. Deze coördinaten gingen naar 

een boom met een plaatje. Het signaal was helaas 

slecht, dus telkens we dichtbij waren, veranderde de 

richting.  

En elke keer wees het naar een aardappelveld, dus 

gingen we daar ook naar toe.  

En toen we in het midden waren, stond er op de 

GPS dat we op de bestemming waren. Maar op dat 

veld stond geen boom met een plaatje.   
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Hangen aan de muren  
Elkaar beveiligen om veilig te klimmen  

 
 

Niet zomaar een muur  

Klimmen aan de paardenstal 

Dinsdag drie mei kwamen we aan met de fiets in 

De Boerekreek, toen begon het avontuur van 

plattelandsklassen. De eerste activiteit was 

muurklimmen: daar leerden we elkaar beveiligen 

en klimmen aan een hoge muur.  

Op de eerste dag van plattelandsklassen was de 

eerste activiteit muurklimmen. Voor dat we aan de 

activiteit begonnen moesten we ons beveiligen, 

daarvoor kregen we een gordel die we rond onze 

benen en heupen moesten doen. Dan deden we 

een kleine opwarming: we moesten van de ene 

kant naar de andere kant lopen, zo snel mogelijk 

met iedereen aan de muur hangen, ... 

 

We leerden ook hoe je elkaar moest 

beveiligen. Toen mochten we beginnen met 

klimmen, we moesten eerst van de ene kant 

naar de andere kant klimmen. Ook de 

monitor gaf ons uitleg waar je je voeten stevig 

kon stellen  Op het einde deden we nog een 

paar spelletjes: bijvoorbeeld wie het eerst 

boven is of op 1 kleur klimmen. Dan deden 

we onze gordel en helm uit, dat was het 

einde van de activiteit muurklimmen. 

Woensdag 4 mei 2022 hebben wij muur geklommen. 

Niet zomaar op een normale muur, maar wel op een 

klimmuur! Wij, klas 5A, hadden er zin in!  

We klommen op de achterkant van de paardenstal, aan 

de Boerekreek. De beveiliging is bij muurklimmen heel 

belangrijk, dus de klimmer had een musketon en een 

touw aan zijn/haar harnas vast. De beveiliger had een 

katrol aan zijn/haar harnas om de klimmer veilig naar 

beneden te laten komen. We vonden het allemaal leuk en 

toen de tijd om is mochten we sjorren! 

 

   

   
 

De vloer is lava   
We hebben mogen muurklimmen op plattenlandsklas. De meesten hadden dat zeker al 

eens gedaan, maar voor sommigen was het eens iets nieuws.  

Voor we begonnen hebben we nog een opwarmertje gedaan. Het was een soort ‘de vloer 

is lava’. We moesten rondlopen en als de juf stop of iets anders zei dan moesten we om 

ter eerst op de muur klimmen. Het was zeker leuk maar ook grappig want meester Bart 

wou ook eens klimmen en J.M. had hem laten vallen. S.K. ging te vroeg naar beneden en 

D.D.C. kreeg wat pijn. Maar voor de rest had niemand zich pijn gedaan. Je zat heel goed 

vast en er was geen enkele kans dat je zou kunnen vallen. We hadden een partner dus het 

was nog veiliger.  

Als het je leuk lijkt, moet je het zeker eens proberen. En je kunt dat ook doen in de 

Boerekreek want in de laatste week van de zomervakantie zijn daar verschillende 

activiteiten te doen en muurklimmen is daar één van. 

 

BLOCK OK! 

Teambuilding met de klas  
 

Dinsdag 3mei - Sint-Laureins - De Boerekreek     

Klas 6A mocht als eerste muurklimmen, het was 

een echte uitdaging!  

Het was ook een beetje teambuilding, want je 

moest samenwerken met een persoon.  

Eerst moest je een gordel en een helm aandoen. 

Daarna deden we een opwarmertje: we moesten 

eerst wat rondwandelen, als de monitor start riep 

moest je zo rap mogelijk op de muur springen. De 

laatste kreeg strafpunten, dat was best spannend!  

Dan moesten we groepjes per 2of 3 vormen en een 

plekje kiezen aan de klimmuur.  

Daarna moest er iemand met een touw vastgemaakt 

worden, dat was dan de klimmer. De andere 

persoon werd ook met een touw vastgemaakt maar 

die was dan voor de veiligheid. Dan mochten we 

een paar keer klimmen.  

Als de klimmer naar beneden wou moest die: 

”BLOCK” roepen zodat de andere persoon wist 

dat je naar beneden wou. De beveiliger riep dan 

terug: “BLOCK OK” dan kon de klimmer de 

voeten tegen de muur zetten, de benen strekken en 

naar beneden komen..  

 

 

 

  
 

Muurklimmen   
Met harnas en katrol aan de slag  

Op dinsdag 3 mei mochten wij als eerste klas 

muurklimmen. Voor ons wat dit een super leuke 

sport.  

Onze klas werd verdeeld in twee groepen. Wij 

mochten eerst muurklimmen. Eerst leerden we 

een harnas aandoen. Dan kregen we uitleg hoe 

we iemand moesten beveiligen. We hadden een 

katrol en een touw die ertussen zat. We moesten 

een V vorm maken.  

. Met het touw kon de klimmer veilig 

klimmen, dat is belangrijk. Wij zijn tot 

boven geraakt. Op het einde mochten we 

nog een leuke groepsfoto maken met 

iedereen.   

De andere groep moest eerst katapult 

sjorren. Daarna wisselden we van activiteit. 

Dit was de leukste activiteit ooit. Zeker aan 

te raden het was super tof. 
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Spel: Zoek de moordenaar  
Wie heeft het Beest vermoord?   

Na een prachtig toneeltje van de juffen en 

meester gingen we allemaal aan de slag met 

papier en potlood.  

‘Wie is de moordenaar?'' dat was de vraag.  

We splitsten ons op in groepjes om te 

achterhalen wie de moordenaar was en 

waarmee de moordenaar het beest heeft 

vermoord.  

Als groepje konden we naar de mogelijke 

moordenaar gaan om een opdracht uit te 

voeren.  

Als die opdracht lukte, kregen we een tip.  

Dus zo konden we schrappen wie of wat het al 

niet kon zijn. Maar we konden ook op een 

andere manier aan tips geraken.  

Overal in de eetzaal hingen briefjes zoals … 

heeft graag dat je als een kikker naar hem of 

haar loopt.  

Als je bij de juiste persoon het juiste gebaar 

deed of het juiste liedje zong, dan kreeg je ook 

een hint.  

Het was soms wel grappig als je gelijk een 

kikker naar de foute persoon sprong.   

Springend, zingend, dansend ging iedereen 

verder.  

Wie was de moordenaar bleef de vraag die 

avond.  

 

 

We losten raadsels op, we bouwden 

torens met   blokken, we deden 

standbeelden na, we maakten piramides 

met ons lichaam, …  

Maar hoe stom en dom het er ook uit 

zag, het was allemaal nodig om te weten 

wie de moordenaar was en waarmee de 

moordenaar het beest heeft vermoord.  

Bijna iedereen had een idee wie en wat 

het was.  

De laatste details zoeken en 

controleren.   

En dan ...verzamelen! Iedereen zat 

klaar.  

Klaar om te ontdekken wie de 

moordenaar was en waarmee de 

moordenaar het beest had vermoord.  

Alle kinderen zaten daar maar 

afwachtend.   

Het had de kinderen bloed, zweet en 

tranen gekost.  

Maar het antwoord kwam dichter en 

dichterbij.   

We kwamen het bijna te weten. Wie was 

de moordenaar en wat was het 

moordwapen? TROMGEROFFEL!   

De moordenaar is …........................ 

kapitein Haak!  

En waarmee werd het beest vermoord 

................. vergiftigde koekjes!  

  

Met dank aan Hans, Belle, Roodkapje, Kapitein 

Haak, Heks en sneeuwwitje.   

 

Maar vooral dank aan de maker van het spel, juf 

Céline   

   

 

 

De dood van het beest  

Iedereen was geschokt! 
 
Op een avond zag Hans een dood beest. Hij riep zijn 

vrienden erbij: Roodkapje, de heks, Piet Piraat, 

Sneeuwwitje en prinses Belle.  

Opeens kwam Belle huilend aan. Belle schreeuwt: ’Mijn 

beest! Ik ben mijn beest kwijt! Iemand help!’   

Hans zegt: ‘Is dat uw beest niet?’   

Belle antwoordt: ‘Mijn beest! Wacht wie heeft mijn beest 

vermoord!?’   

Hans: ’Ik heb niet gedaan ik kan niet gedaan hebben ik 

niet.’   

Heks: ‘Ik kan dat niet gedaan hebben. Ik was bezig 

Sneeuwwitje te vergiftigen.’  

Roodkapje: ‘Ik wilde de koekjes naar oma brengen, 

maar er was wel een wolf die me probeerde op te eten.’  

Piraat: ‘Ik zat op m’n boot naar schatten aan het 

zoeken.’   

Ze verdachten elk iemand anders. Dus ze vroegen de 

bevolking om hulp.   

We moesten zoeken wie de moordenaar was door tips 

te verzamelen.  

Iedereen was geschokt, want het was Piraat. 

 

 

Avondspel  
Sprookjesfiguren spelen de hoofdrol  

De kinderen van de derde graad deden een leuk 

spel. Het was een avondspel. De juffen en de 

meester gingen verkleed als: Sneeuwwitje, 

Roodkapje, Hans, heks en Belle. Ze deden een 

leuk spel.  

  

 Na het eten moesten ze hun omkleden en 

transformeren in een sprookjesfiguur. De 

kinderen mochten eerst spelen en dan moesten 

ze komen. Eerst was er een toneeltje. De juffel en 

meester speelden dat ze de wolf zagen die dood 

lag. Ze wilden weten wie de wolf had 

gedood.  Het toneeltje duurde niet echt lang.  

En na het toneeltje begon het spel.  

De sprookjesfiguren waren verstopt over de 

Boerekreek. Het dichtst bij de start zat Belle.  

Daar moest je een huis maken van 

blokken. Als je dat goed deed dan kon je 

een tip krijgen.  

Bij Hans moest je een piramide maken. Als 

dat was gelukt kreeg je weer een tip.  

Bij roodkapje moest je een verhaal 

vertellen zonder uuuuh te zeggen.  

Bij kapitein Haak moest je alsof roddelen.  

Bij Sneewitje moest je iets uitbeelden.  

En bij heks moest je iets ontcijferen.  

En dan kwamen we bij de rechter.   

En we zagen dat de moordenaar kapitein 

Haak was en dat het 

moordwapen vergiftigde koekjes waren.  

Toen was het gedaan en moest iedereen 

gaan slapen. We vonden het heel leuk en 

iedereen sliep goed. 
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Van voetballen tot het spelen van spelletjes  
Je kon allerlei zaken doen op de vrije momenten  

 

         

Elke dag hadden we ongeveer 45 min vrije tijd. Je kon allerlei zaken 

doen op de vrije momenten. Sommige kinderen waren spelletjes 

aan het spelen op hun kamer, anderen waren aan het voetballen en 

sommigen waren aan het rondwandelen. Er was een mooie berg en 

een speeltuin waarop we konden spelen en er was ook een tof 

parcours dat we konden doen. 

 
 

 

 
Geesten oproepen  
Het begon op het einde van het avondfeest 
 

HDG begon met het oproepen van Bloody Marry, en TDR begon 

met baby blue op te roepen. 's Avonds gingen we gaan slapen, maar 

we waren bang dus wilden we een licht aan doen. Een paar minuten 

later werd EL heel bang omdat ze een soort van monster zag, dus 

gingen we naar de juf. Maar de juf deed niet open, dus gingen we 

terug naar onze kamer. Dan is ZI even bij EL komen liggen. De 

volgende avond was het nog erger...  

 

 

 

De speeltuin 

In de speeltuin speelden Dante en ik op de piratenboot dat we aan het 

zinken waren. Toen kwamen Lorian, Brik en Sam er ook op. Toen 

we weg gingen naar het parcours, zei ik ‘de vloer is lava’ en we deden 

het parcours. Na het avondfeest maakten we een groepsfoto. Ik en 

Andrey stonden op een balk van het parcours, maar de anderen die er 

ook op stonden, konden hun evenwicht niet houden. Dus iedereen 

viel er af. Kortom het was heel leuk in de speeltuin.  

 

 

 

 

De actieve speeltuin  

Er was op de actieve speeltuin heel veel te beleven: er was daar een 

boot, een tractor, een ligschommel en er was een klimrek. Naast ‘de 

actieve speeltuin’ was er een volleybalveld. Daarop deden we de ‘arrow 

battle’. Ervoor lag het voetbalveld. Iedereen speelde er graag, vooral 

op het voetbalveld. Van 's ochtends tot 's avonds werd er buiten 

gespeeld. Vooral de ‘DOLDAB HOMIES’ waren er vaak. Dat waren 

momenten om nooit te vergeten!!!!!! 

 

 

‘We waren bang, dus we 

wilden het licht aandoen.’ 
 

Het begon op het einde van het avondfeest, het was het liedje: ik ben 

een kind van de d.....! Het is misschien raar, maar wij waren bang van 

dat liedje dus gingen we naar buiten maar toen zagen we NVH wenen 

dus hielpen we haar naar buiten. Dan wou ze naar de kamer, maar de 

sleutel lag nog in de kamer dus gingen we de juf halen om de deur 

open te doen. Maar toen we naar de kamer gingen, stond de deur 

helemaal open. HDG en ik gingen in de kamer om te kijken of er 

iemand was, er was niks te zien maar ineens begint HDG te gillen dus 

ik ook. Wij liepen uit de kamer! AV is door haar benen gezakt van 

angst en ik begon te wenen van angst. Dan was het tijd om te gaan 

slapen, maar AV en ik durfden niet in de kamer. EL heeft mij 

proberen brengen naar de kamer maar ik wou niet. BVL kwam ook 

een poging te doen om me te halen, toen ging ik wel naar de kamer. 

Het was ondertussen 22:00. Wij probeerden te slapen met een lampje 

aan, maar onze batterijen waren leeg van de vorige nacht. We waren 

tegen elkaar aan het praten om een oplossing te vinden. Opeens 

kwam de juf binnen om te zeggen dat we stil moesten zijn. Dus zijn we 

maar gaan slapen, het was ondertussen al 02:00. Sommige mensen 

konden niet slapen. De volgende ochtend was het vrijdag. We waren 

eigenlijk wel blij dat we naar huis mochten, maar toch ook niet want 

overdag vonden we het superleuk! 
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Leren opzadelen   

Een fijne kennismaking 
 

  

De activiteit waar iedereen het meest naar uitkeek was het ponyrijden. 

Op donderdagochtend na het ontbijt was het eindelijk aan klas 5A!  

Iedereen had er veel zin in. We mochten de paarden en pony’s eerst 

poetsen en toen mochten we ze opzadelen. Daarna gingen we erop 

rijden. Er deden verschillende paarden mee: Macho, Fury, Brave, 

Palou, Jago, Jobo, Yllow, Touch, Quachqai en Parel. We gingen eerst 

instappen en na een paar rondjes rijden mochten we slalommen. 

Voordat we gingen wisselen leerden we ook nog hoe we een rondje 

kunnen draaien op ons paard. Toen was het aan de tweede persoon 

en we deden precies hetzelfde. 

 

 
 

Fury, Jago en Thilo   

We kregen per twee een pony 
 

Op 3 mei vertrokken we op plattelandsklassen naar de Boerekreek. 

We hebben veel activiteiten gedaan, maar wat we nu zelf de leukste 

activiteit vonden was het ponyrijden.  

 

We vertrokken uit onze kamer met het idee dat we niet op een pony 

wouden rijden, maar Nika had wel zin om pony te rijden. Maar toen 

we zagen dat het allemaal wel meeviel hebben we het toch gedaan. Zo 

is het begonnen.  

 

We gingen naar de manege en kregen per twee een pony. Abigails 

pony heette Fury, Nika haar pony heette Jago en de pony van Eline en 

Zoë heette Thilo. We hebben veel geleerd over paarden en pony’s 

zoals: hoe we de pony’s moesten kammen, waar de schoft zit, hoe we 

de pony’s moesten opzadelen, hoe we een pony moesten 

besturen, hoe we met onze pony moesten slalommen en hoe we 

moesten afstappen van onze pony.   

‘We vertrokken met het 

idee dat we niet op een 

pony wilden rijden.’ 
 

  
 

Leren opzadelen   

Een fijne kennismaking 
Donderdag 5 mei 2022 stond 6A in de namiddag klaar om met de 

paarden een activiteit te doen.  We hadden laarzen en sportieve kledij 

aan.  

Als eerste kregen we wat uitleg over het paard. Daarna mochten we 

groepjes maken per 2.  

Nadat we de groepjes gemaakt hadden, mochten we in de schuur de 

verzorgingsbak nemen. Buiten stonden de paarden ons op te wachten. 

Na de fijne kennismaking begonnen we aan het borstelen en het 

verzorgen van het paard. Na het verzorgen kregen we een tok (helm) en 

een harnas (beschermingsvest) voor de veiligheid.  

We leerden hoe we het paard moesten opzadelen en hoe we op het 

paard moesten zitten. Na het opzadelen deden we binnen op de piste 

een aantal oefeningen op het paard. We deden ook een wissel zodat 

iedereen eens op het paard kon. Op het einde toe kwamen meester Bart, 

juf Carmen en juf Romy ook eens langs om een ritje te maken op een 

paard in de piste.  

Als laatste deden we het zadel van het paard en was deze activiteit 

gedaan. 
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De lichten gingen uit 

Ons eerste avondfeest 

 

Coole DJ Marc 
 

Sfeer met discolichten  

We hebben gedanst en gezongen 
 

Donderdag, de voorlaatste dag van 

plattelandsklassen hadden we na de activiteiten 

het avondfeest. We mochten chique kleren 

aandoen en make-up mocht ook. We konden 

onze haren krullen bij juf Celiné en juf Romy. 

Iedereen was mooi aangekleed. Het feestje vond 

plaats in de eetzaal.  

 De zaal was verlicht met discolichten. Er waren 

chips, snoepjes en ook drankjes zoals: fanta, 

cola, appelsap en water. We hebben gedanst en 

gezongen. Ook werd er een groepsfoto 

genomen op de speeltuin.  

  

Opeens stopte de muziek. We dachten dat het 

feestje gedaan was. Juf Hilke legde alles uit voor 

de volgende dag. Gelukkig waren er dan nog 

twee liedjes. Het was een leuke avond.  

 
 
 

Romantisch dansen… 

Er was veel plezier! 
 

Het avondfeest vond plaats in de Boerekreek. 

Er was veel plezier: lachen, drinken, snacks, 

muziek, dansen, en natuurlijk waren ook de 

juffen en meester van de partij! Voordat het 

feest begon waren er kindjes die traantjes lieten. 

Want ja, iedereen was bang. Er was iets 

zeldzaam:   

Twee koppels die romantisch aan het dansen 

waren. De muziekjes die gespeeld werden 

waren: normaal, romantisch, hip-hop, en nog 

bonken. Als wij dansten, dansten de juffen en 

meester ook. Ze gingen wild tekeer. Onze dj was 

Marc. We hadden veel snacks zoals chips en 

snoep. Man, dat was lekker! Er waren kinderen 

die buiten zaten, zij wilden niet fuiven. Die 

gingen zelfs vroeger weg. We hadden een 

danscirkel en een eetcirkel. Toen het 

feest gedaan was, gingen wij weg en de juffen en 

meester moesten opruimen!  

We gingen op een rijtje zitten 
 

We gingen dansen en zingen! G.F en L.G 

waren aan het knuffelen en D.V.D.W en A.A 

ook. Er was van alles om te eten snoepjes; 

chips, cola, fanta, water, sprite en appelsap. Ik 

en mijn vriend O.L hadden een showtje en 

ook met D.C. Wij hadden veel fun. We 

speelden tikkertje en had veel snoepen bij. 

We gingen op een rijtje zitten met het lied 

(van voor naar achter, van links naar rechts). 

Onze dj was Marc. Hij liet coole liedjes 

afspelen.  

Kortom het was super fijn!!!!!!!  

  

 

De laatste avond van plattelandsklassen was 

aangebroken. Het beloofde een leuke avond te 

worden met muziek, eten, drinken en nog veel 

meer.  

HET AVONDFEEST!  

Iedereen was druk bezig om zich zo mooi 

mogelijk te maken. Met de mooiste kleren, 

make-up, kettingen en oorbellen en een juf 

had zelfs haar krultang meegenomen voor de 

kinderen die krullen wilden.   

Eindelijk begon het avondfeest. De lichten 

gingen uit, discolichten in verschillende 

kleuren gingen aan en de muziek begon te 

spelen. Alle kinderen voelden de leuke sfeer 

die in de lucht hing. In het begin was het nog 

wat wennen, want voor vele kinderen was dit 

hun eerste avondfeest. Maar daarna ging 

iedereen helemaal los. Alle kinderen 

begonnen te zingen en te dansen en sommige 

zelfs te roepen. Iedereen haalde zijn beste 

dansmoves boven speciaal voor deze avond, 

ook de juffen en de meester natuurlijk. Er 

waren ook hapjes en drankjes zoals chips, 

snoep, cola, fanta, water...   

De muziek bleef maar komen. Niemand wou 

naar de kamer om te gaan slapen omdat het 

feest zo leuk was.  Het feest was bijna 

afgelopen. Dat vond iedereen heel jammer. 

Maar ook al was het feest afgelopen, we zullen 

deze avond toch niet rap vergeten.  

 

 

 

 

 

 
 

Feesten zoals we nog nooit hebben gedaan!  
De jongens hadden hun mooiste pakken aangetrokken  

Donderdagavond 5 mei 2022. Op de laatste avond kregen we een avondfeest. 

Voor het avondfeest hebben we eerst nog lekkere barbecue gegeten.  

Daarna zijn we naar onze kamers gegaan voor ons klaar te maken. Iedereen 

zag er stralend uit!  

De jongens hadden hun mooiste pakken aangetrokken en de meisjes hadden 

hun mooiste kleedjes aangedaan.  

Juf Céline, juf Romy en juf Jolijn hebben de meisjes hun haren gekruld, het 

zag er heel mooi en vrolijk uit.   

Iedereen was aan het wachten totdat Aida ja zei toen Damon haar vroeg om 

samen te dansen. Het was heel schattig!   

Lois en Guillaume hebben ook samen heel schattig gedanst en geknuffeld!  

Er was goeie muziek en goede dansers.  

We kregen: chips, snoep en frisdrank.   

Het was een fantastische avond! 
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Laten we het eten niet vergeten!  
Per dag twee warme maaltijden  

 

 
Stiekem babbelen 

Het menu  

  

De 3e graad van Sint-Jozef verbleef voor 4 

dagen aan de Boerekreek in Sint-Jan-in-

Eremo, Sint-Laureins. We hadden natuurlijk 

leuke activiteiten, maar laten we ook over het 

eten praten.  

  

Het eten was heel lekker. Sommige dingen 

vond ik minder lekker (vb. de loempia’s en de 

Boerekreeksoep). Voor de vegetariërs was er 

een vegetarische vervanger voor vlees. Voor mij 

was het niet zo handig, want ik mag geen 

varkensvlees eten. Het vegetarische ‘vlees’ was 

lekker, maar niet altijd (vb. het vegetarische 

stoofvlees was een beetje minder lekker).  

  

Ik vond de frietjes het lekkerste gerecht van de 

hele week.    

Per dag waren er twee warme maaltijden. In de 

ochtend kregen we elke dag bijna hetzelfde, 

maar altijd met een ander toetje.   

Bij de warme maaltijden was er altijd een lekker 

dessertje zoals: rijstpudding, meloen, ijsje, 

plattekaas...   

 

 

 

“Zoals gedacht” was het lekker eten.  

Op vrijdag waren het frietjes. Een dessertje 

hier en daar. Wat drinken, wat eten, het was 

gezellig.   

Sommige kinderen dachten op voorhand dat 

ze gingen uithongeren, en hadden daarom 

snoep mee gesmokkeld. Maar uiteindelijk 

werd al het snoep afgegeven aan de juffen en 

meester.   

Sommige kinderen vonden het weel beu dat 

ze zo lang moesten wachten voordat ze eten 

kregen. Maar uiteindelijk was het toch echt de 

max. Na het eten mochten we naar de kamer 

en begon er weer een avontuurlijke avond.  

 

Dinsdagavond aten we boomstammetjes met 

purée en dronken we water. Als dessert aten we 

rijstpap.  

We babbelden veel, hier en daar waren er 

scherven (een bord viel plots op de grond). Toen 

iedereen klaar was met eten mochten we naar 

onze kamers. Daar deden we onze pyjama aan, 

poetsten we onze tanden, douchten we en 

maakten we heel veel plezier.  

Nadat we ons hadden klaargemaakt om te slapen, 

kropen we in ons bed. Dan mochten we nog 10 

minuutjes babbelen. Na die 10 minuutjes kwamen 

de juffen zeggen dat het stil moest zijn en dat we 

moesten slapen. Maar we wouden nog niet slapen 

dus we babbelden nog even stiekem verder tot we 

tegen elkaar zeiden: “Oké nu moeten we echt 

slapen. Slaapwel!” En toen was het nacht en 

sliepen we tot half 8 ‘s morgens tot de juffen ons 

kwamen wakker maken. En toen begon er een 

nieuwe dag en maakten we veel plezier. 

 

   

 

 

Weetjes 

Wateronderzoek  
 

Wist je dat...  

… er blauwalg in het water van de kreek zit?  

… het water roodbruin ziet door blauwalg?  

… het wel 10 jaar duurt voordat blauwalg weg is?  

… de Boerekreek 39 ha groot is?   

… de Boerekreek de grootste kreek is van het 

Meetjesland?  

… blauwalg irritaties aan de ogen en huid kan 

veroorzaken?  

… blauwalg ontstaat door veel zonlicht en warme 

temperaturen?   

… er in het riet heel veel kikkers zaten?  

 

 
 

  

Nieuwsgierige leerlingen  
Hoe zien de slaapkamers er nu eigenlijk uit?  

Toen we aankwamen met de fiets, gingen we 

direct op onderzoek in de kamers. Er waren 

kamers van 2, van 4 en van 6 personen. Maar 

hoe zien de slaapkamers er nu eigenlijk uit?   

Elke kamer had een bureau met een stoel, 

open kastjes, een badkamer met een douche 

en een of meerdere lavabo’s. Er waren ook 

nog open kastjes om je toiletzak in te zetten 

en een spiegel.  

In iedere kamer was er een kleine inkom om 

je schoenen neer te zetten en een deur die 

leidt naar een wc. Afhankelijk van het aantal 

personen in de kamer, waren er 2 of 

meerdere (stapel)bedden.  

 

Om in de kamer binnen te komen had je een 

badge nodig. Elke juf of meester die mee 

was, kreeg een bandje waarmee je in elke 

kamer kon binnenkomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mei 2022 Extra’s 1
ste

 editie  

Het weerbericht Mopjes 

 

Woordzoeker 
Zoek de volgende 18 woorden 

Dinsdag is het zonnig. Geleidelijk wordt het 

warmer. De temperaturen stijgen zelfs voor het 

eerst tot 25 graden.  

Wellicht trekt er in de loop van woensdag    een 

regenzone voorbij met meer wolken en iets 

lagere temperaturen.  

Donderdag wordt het stof dus een beetje 

geblust. De buienkansen blijven een hele dag 

aanwezig, de hoeveelheden zijn evenwel 

beperkt. Tussendoor komen er zonnige 

momenten tot ontwikkeling bij 

dagtemperaturen tot 18 graden.  

Vrijdag stort met veel lage bewolking en/of 

nevel en mistbanken. In de loop van de 

voormiddag breekt op meerdere plaatsen de 

zon door. 

2 paarden waren aan het rijden. De ene zei: 

“Lekker windje hé?” De andere antwoordde: 

“Moet ik er nog eentje laten?”  

 

Tineke spuit haar pony in met anti-vliegenspray. 

Komt er een nerd aan. Hij vertelt slim: “Dat hoeft 

niet, paarden kunnen niet vliegen!”  

 

Kan Fury hoger springen dan die hooibaal dan 5 

meter?   

Antwoord: Ja, want een hooibaal kan niet springen! 

                                        

Renpaard 1: “Mijn vader is de snelste!”  

Renpaard 2: “Mijn vader is de sterkst!”  

Renpaard 3: “En mijn vader houdt niet van 

opscheppen!” 
 

Kamer – slapen – deken – kussen – knuffel – 

kussengevecht – sas – bed – slaap –  bakamer – 

verhaaltjes – pyjama – vrienden – lachen – avond 

– ochtend – moe – zaklamp  

   

 

 

 

 

 

 

 

Muggen 

Op zoek naar het licht 

Douchen  

Wat een luxe! 

Dieven op de kamer  

Sluit de ramen 

   

Als je de licht aan doet in de nacht, dan zag 

je 4 families muggen en ongeveer 120 

muggen in de kamer.  
 

 

Wist je dat het douchen heel luxe is in de 

Boerenkreek? En dat in andere plaatsen op 

kamp het veel kouder is?    
 

Af en toe stonden de ramen open om te 

verluchten. Maar soms kwamen er dan 

kinderen door het raam in je kamer. Bij 

sommige kinderen waren er dingen weg, 

maar bij anderen niet. Maar alles kwam altijd 

terecht!  
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