Donderdag 17 november 2016
Vandaag kregen we hoog bezoek: meester Christoph was er en hij bracht Lucas
mee die spijtig genoeg wegens een verwonding niet mee kon.
Na de sporten in de voormiddag en een lekker stukje zalm met spinazie,
trokken we richting het museum van Volkskunde. Daar kregen we heel wat
dingen te zien van 150 jaar geleden. De juf had er al veel over verteld in de klas
maar nu konden we het zelf allemaal eens zien. In dat klasje van die pater
willen wij niet zitten want daar werd met een regel op de handen geslagen en
in houten klompen gaan zitten met je knieën is ook niet alles. Wist je dat die
mensen hun poep afkuisten met krantenpapier? Bah, vies hoor! En zich
wassen, één keer per week in zo’n ijzeren kuip. Geef mij dan maar die lekkere
warme douche.
En dan mochten we eindelijk ons geld gaan uitgeven. Mooie herinneringen uit
Brugge of een lekker stukje chocolade. We waren blij dat we van dat geld af
waren want het brandde al enkele dagen in onze zakken.
Na het avondeten vierden we onze laatste avond (nu al?) met muziek, toneel,
acts en dans. Alles mooi voorbereid en in een vorm gegoten door de zesde klas.
Het oudercomité was van de partij en bracht ons wat lekkers mee, bedankt!
Morgen maken we onze valiezen en gaan we voor de laatste keer sporten. Ik
heb gehoord dat we morgen frietjes met kip krijgen. Als dat geen mooie
afsluiter is!
We willen langs deze weg iedereen bedanken die er weer voor gezorgd heeft
dat we een onvergetelijke week meegemaakt hebben. In de eerste plaats onze
ouders die voor de centjes gezorgd hebben, de juffen die met ons deze hele
week mee beleefd hebben, de moni’s die onze avonden vulden en de mensen
van het oudercomité die tickets kochten om naar onze show te komen kijken
en voor een natje en een droogje zorgden.
Het was leuk, fijn, plezant en veel te vlug voorbij! We kijken al uit naar volgend
jaar want dan gaan we naar Blankenberge!!!!

