UITSTAP BRUGGE 1ste JAAR :
DONDERDAG 22 JANUARI
Het zwembad vond ik het
leukste van de dag omdat je
van een heel hoog platform
mocht springen. De rondleiding
in het Jan Breydelstadion was
heel leerrijk.
Tommy 1D

Het was een erg leuke dag in
Brugge, vooral het zwemmen
met mijn vrienden en het
bezoek aan het stadion van
Club Brugge.
Mesut 1D

Wij hebben eerst in de stad wat
rondgewandeld. Met de klas
zijn we in de Onze-LieveVrouwekerk geweest. In de
winkelstraat gingen we binnen
in de HEMA en in een
chocoladewinkel. Iedereen van
de klas kocht er iets klein. Na
een lange wandeling stapten
we terug de bus op en reden
we naar het zwembad. We
mochten van de springplank,
maar wie dit niet wou, mocht
ook in het ondiep bad spelen
met allerlei dingen. En dan was
het tijd om het stadion van
Club Brugge te bezoeken. Ik
ben een grote supporter van
Club Brugge en ken het stadion
van buiten. Ik vond het jammer
dat het tijd was en ging met
een blij gezicht naar huis.
Brecht 1A

We zijn met onze klas naar
Brugge geweest. We mochten
koekjes kiezen in een leuke
winkel. Ze waren erg lekker!
We zagen ook de Vismarkt en
aten een warme wafel tegen de
vrieskou.
Imani 1D

Donderdag gingen we naar
Brugge. Er waren veel winkels
met echte Brugse chocolade.
Verder zagen we ook mooie
kerken en de Vismarkt. We
mochten ook zwemmen in een
héél groot zwembad en daarna
kregen we uitleg in het Jan
Breydelstadion.
Thibo 1D

Het was zover. Om 8u30
vertrokken we naar Brugge en
ik zag het helemaal zitten. Het
was heel koud, maar vond het
wel plezant. Meneer Koen gaf

uitleg en ik vond het
interessant. Brugge is toch een
mooie stad hé! We zijn gaan
shoppen en werden
getrakteerd. In de namiddag
gingen we naar het zwembad.
Ik kon niet geloven dat daar zo
een grote springplank was. We
hebben heerlijk gezwommen
en het was zeer plezant.
Daarna gingen we naar het Jan
Breydelstadion. Dat vonden de
jongens het meest interessant.
Het was leuk met mijn
vriendinnen op de bus. We
mochten bij de terugreis
achteraan zitten. Ik was blij om
mijn mama terug te zien. Het
was een hele leuke dag om
nooit te vergeten!
Joséphine 1A

Na de wandeling door Brugge
en het middageten mochten
we zwemmen. Het was super
tof. We sprongen van een
wipplank van 3 meter hoog.
Jammer dat we niet van de
wipplank van wel 10 meter
hoog mochten springen. Het
was megatof op de glijbaan en
het jungleparadijs. Ha ha!!!
Daarna bezochten we het Jan
Breydelstadion. We moesten
wel even wachten, maar het
was wel de moeite waard. We
zagen de tribunes en de
controletoren van de politie en
het Rode Kruis. In de perszaal
vertelde de gids wanneer het
stadion gebouw werd. Op het
einde mochten we op het veld
en zaten we op de bank van de
trainer en spelers. ‘t Was
megacool!
Manuel 1A

‘s Morgens vertrokken we met
de bus naar Brugge. In de
voormiddag hebben we met de
klas een wandeling gemaakt.
We
hebben
veel foto’s
getrokken. We wandelden op
de Toeristenbrug en in het
Begijnhof. We zijn ook naar het
zwembad geweest. We gleden
er van de glijbaan en liepen er
op een lange mat. Het was
super leuk.

speelplaats. We kwamen aan
rond 9u30 in Brugge en namen
eerst een groepsfoto. We
begonnen met een
stadswandeling per klas. In het
Begijnhof hebben we een
museum bezocht. Het was
mooi en interessant. In de
winkelstraat
van
Brugge
mochten we vrij shoppen in de
HEMA. Daarna heeft meneer

Viktor 1A

Vrouwekerk geweest. Tijdens
de wandeling zagen we oude
huizen, de Vismarkt, het
Belfort, het Begijnhof en nog
veel meer. We werden ook
getrakteerd door onze titularis.
In de namiddag mochten we
zwemmen. Ik heb op de
wipplank een hoge sprong
gemaakt. We hebben ook het
Jan Breydelstadion bezocht. De
bus reed af in Lichtervelde.
Daar stond mijn papa mij op te
wachten. Zo was ik vlugger
thuis!
Kim 1A

In het zwembad moesten we
springen van een wipplank van
4 meter hoog. Toen ik naar
beneden keek, was het zeer
diep. Ik sprong en viel met een
enorme klap in het water.
Daarna gleden we op een
lange, trage glijbaan. Daarna
mochten we op een lang
springkasteel en probeerden
we de overkant te bereiken. De
moeilijkste opdracht was de
lange, smalle loopplank. Het
was tijd en we moesten terug
naar de kleedkamer. Jammer!
Atalay 1A

’s Morgens stond ik vol
spanning te wachten op de

getrakteerd met een warme
wafel of een chocomelk. In de
namiddag gingen we met z’n
allen naar het
Olympiazwembad. Het was
super! We hebben er veel
spelletjes gedaan: op de
glijbaan, op de 3 meter hoge
springplank,
op
het
springkasteel en nog veel meer.
Na het zwemmen bezochten
we het Jan Breydelstadion. We
kregen er een rondleiding. Het
was heel interessant !
Veronique 1A

We kwamen aan met de bus in
Brugge rond 9u30. Eerst
maakten we met de klas een
lange wandeling. We bezochten
en chocoladewinkel. We zijn
ook naar de Onze-Lieve-

We zijn allemaal naar Brugge
geweest. We hebben eerst een
wandeling gemaakt door de
stad. In de winkelstraat hebben
we de HEMA bezocht. We
mochten er vrij rondlopen. We
bezochten ook “The Chocolate
Line”,
de
beroemdste
chocoladewinkel van Brugge.
Mr. Callens trakteerde ons met
een
warme
wafel,
een
limonade of een warme
chocomelk. Het was keileuk in
Brugge. We moesten wel snel
doorstappen, want anders
waren we te laat op de bus. In
de namiddag hebben we
gezwommen en brachten we
een bezoek aan Club Brugge. Ik
vond het allemaal super leuk.
Liselot 1A

