
 

Dag op pad met de boswachter 

We gingen lopen in het bos,  het was heel leuk. En toen we terugkwamen aten we 

patat met een frikandel, dat was heel lekker! Toen we alles op hadden gingen we 

klimmen en pijl en boog schieten. Zelfs de juf ging klimmen dat was heel leuk maar 

sommige  kinderen gingen in de modder springen. 

Bram  

 

In de ochtend gingen we naar school toen gingen we gezamenlijk met de hele klas 
naar camping de Parel fietsen. Dat was erg gezellig toen we daar aankwamen  gingen 
we onze fietsen parkeren daarna kwam de boswachter en ging met ons naar een 
open veldje  daar gingen we een estafette doen de jongens tegen de meisjes!!!!!   
Toen waren wij helemaal warm daarna gingen we het bos in dat was echt gaaf. Toen 
gingen we weer terug en toen gingen we frietjes eten!!!!! Dat was erg lekker.  Daarna 
gingen we klimmen dat was erg leuk en er was een klimwand van 6 meter en een 
klimwand van 10 meter ze waren erg hoog en je ging ook nog pijl en boog  schieten 
dat was echt gaaf en toen gingen nog een paar kinderen een parcours  doen .En 
helemaal achter  was een soort van modder pool daar gingen we met onze laarzen en 
schoenen in dat was erg grappig en daarna ging de juf ook nog klimmen van de 10 
meter wand dat was heel leuk en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan en 
dat vonden we allemaal heel erg  jammer. 

Fleur  

 

 

We hadden een dag met boswachter Andre omdat we de natuurquiz hadden gewonnen 
tijdens de boomfeestdag. We gingen door het bos lopen en allerlei leuke  spelletjes doen 
zoals hutten bouwen  en  parkoers . Het tweede deel gingen we  klimmen  en boogschieten, 
dat was gaaf . Het was een leuke dag !!! 

Kjell 

 

 

 

 


