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De leerlingen van het eerste
jaar fietsten met hun
leerkrachten en opvoeders
naar Tiegem. Halverwege
werd gestopt om wat water
te drinken. We bezochten
ook een fruitboer en aten er
een heerlijke appel. ’s
Middags aten we lekkere
frietjes. Daarna stond een
fotosessie,
bosspel
en
tombola op het programma.
Tijdens de terugrit werd er
gestopt bij de ijsboer. Het
was een fantastische dag !
Hieronder enkele reacties
van klas1A.

De fietstocht was de max.
We stopten voor de eerste
keer en dronken water.
Toen hebben we nog een 20
minuten verder gefietst.
Dan stopten we aan de
fruitboer. Het was een
lekkere appel. Er waren ook
voor de mensen die blokjes
hadden druiven of pruimen.
Toen fietsten we samen
verder naar het park van
Tiegem. We aten frietjes en
speelden er een leuk
bosspel. Met onze groep
waren we gewonnen. Op het
einde van de dag was er een
tombola met prijzen. Daarna
fietsten we terug naar
school. Tijdens de fietstocht
likten we een ijsje bij de
ijsboer. Ik vergeet die dag
nooit .
Veronique 1A

We reden met de fiets naar
Tiegem. Er was ook een
waterstop. Bij een boer aten
we een appel. Het was
lekker. We fietsten verder
tot in Tiegem. We hadden
honger. De meesters en de
juffen
hadden
frietjes
gebakken. Daarna hebben
we spelletjes gespeeld in het
bos om elkaar beter te leren
kennen. Het was leuk en we
hebben veel gelachen. Op
het einde van de dag kregen
we nog een ijsje bij de
ijsboer.

Brecht 1A
Ik vond alles superplezant.
Ik ken nu alle eerstejaars. Ik
vond ze allemaal super en
het bosspel kon niet beter.
Het fietsen was top, maar op
het laatste moment was ik
mijn sleutel kwijt. Toen
kreeg ik een andere fiets. Ik
had wel een beetje ruzie,
maar het kwam allemaal
weer goed. Ik heb een leuke
dag gehad. Vibso Waregem
is top !

Manuel 1A
We fietsten naar Tiegem.
Dat was superleuk. We
hebben een spel gespeeld.
Daarna hebben we frietjes
gegeten. Het was heel
lekker. Victor 1A

Het was superleuk en het
was mooi weer op die dag.
Ik vond het fietsen leuk. ’s
Middags hebben we frietjes
gegeten. We hebben superveel moeten lachen met
mijn
vriendinnen.
We
hebben ook in het bos
gespeeld.
Joséphine 1A
Het was al lang geleden dat
ik met de fiets gereden had,
maar het lukte nog wel.
Toen
we
aankwamen,
mochten we wat spelen. Dan
moesten we frietjes eten.
Het was lekker eten. Het
bosspel was leuk en ik zat
bij de rode groep. We waren
gewonnen met 61 punten !
Liselot 1A

We moesten op en neer op
de berg fietsen en opeens
was daar een grote hond !
Later was het echt grappig.
We moesten nog eens
bergop fietsen en toen ik me
omdraaide, was ik gevallen.
Atalay 1A

