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Na de fietscontrole en
fietsenverdeling vertrokken
we met alle leerlingen en
begeleiders naar Tiegem.
Tijdens de tocht bezochten
we een fruitboer en aten er
een heerlijke appel. Iets voor
de middag kwamen we aan in
het bospark “Jericho”. We
mochten eerst een half uurtje
vrij spelen. Daarna werden er
foto’s genomen. ’s Middags
aten we lekkere frietjes. Na
het eten stond een bosspel en
tombola op het programma.
Tijdens de terugrit werd er
gestopt bij de ijsboer.
Proficiat eerstejaars … De
inzet tijdens de soms lastige
fietstocht
was
top
!

Jammer dat ik er niet bij was.
Ik was ziek en heel de dag
heb ik aan de school gedacht.
Het was een dag om iedereen
van de klas beter te leren
kennen.

ijs. Het was een topdag die ik
nooit zal vergeten.
Dave 1A

fietsten ook veel berg op en
berg af. We hebben ook een
ijsje gegeten, maar het was
veel te hard. We hebben ook
een bosspel gespeeld en
daarna mochten we een prijs
kiezen.
Sharon 1A

Het was een leuke dag. Ik was
bij de gele ploeg. We hebben
het bosspel gewonnen. Na
het spel mochten we als
eersten een prijs kiezen. Dat
vond ik leuk.
Shakira 1A

Ik vond het leuk. Soms
hadden we een botsing
tijdens de fietstocht. Gelukkig
was het niet zo erg. ’s
Middags aten we lekkere
frietjes. Het bosspel vond ik
ook tof.
Dianto 1A

Het fietsen vond ik super
leuk samen met de anderen
van het eerste jaar. We
hebben veel gelachen met de
vriendinnen.
Het waren
lekkere frietjes. Het bosspel
vond
ik
leuk.
VIBSO
Waregem is gewoon super
leuk !
Thanée 1A

Het was superleuk, maar bij
het terugkeren had ik pech
met mijn fiets. De remkabel
was los en ik kon niet meer
remmen. De berg naar
beneden fietsen was veel te
gevaarlijk. De fiets staken we
in de koffer en ik reed met de
auto mee naar school.
Thomas 1A

Lindsey 1A

Het was heel leuk om
iedereen van het eerste jaar
beter te leren kennen. We
aten een vers geplukte appel
en proefden van zelfgemaakt

We zijn met de fiets naar
Tiegem geweest. Het was ver,
maar leuk. De eerste stop
was bij de fruitboer. Voor de
mensen met “blokjes” was er
een mes om het fruit in
stukjes te snijden. We hebben
’s middags frietjes gegeten.
Het was lachen aan de tafel
met mijn vriendinnen. We

We hebben veel plezier
gemaakt tijdens de fietstocht
en het bosspel. We kregen
leuke prijzen. Mijn achterrem
was
stuk
en
moest
voorzichtig de berg naar
beneden rijden.
Kjell 1A

Ik vond het een leuke dag.
Lekkere frietjes en ijsjes.
Clément 1A

