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DonDerDag 25 april 

 
Verloop Van De Dag:  
Gisteren waren heel wat kinderen al vroeg uit de veren, maar vandaag moesten heel 
wat kids nog gewekt worden. Ze hadden hun slaap toch precies wel nodig! 
Na het ontbijt zocht L5 zich een weg doorheen het bos naar het kasteel van 
Radhadesh m.b.v. een fotozoektocht. Ze konden ondertussen genieten van het mooie 
zicht over de streek. Eenmaal aangekomen, werden ze ondergedompeld in de wereld 
van de Hare Krishna. Het moet wel indruk gemaakt hebben, want ze waren nog nooit 
zo stil! Clément, Noora en Hailey wilden er zelfs graag blijven. Toen ze echter 
hoorden dat ze elke ochtend om 4.30u verwacht werden voor het gebed, stonden ze 
al snel terug in de rij!  ’s Namiddags verkenden ze het hoogteparcours van het 
Challengepark. L6 verkende deze morgen in groepjes van 7 à 8 leerlingen met een 
begeleider de bossen, weiden en straten in en rond Durbuy. D.m.v. opdrachten en 
raadsels, kaart en kompas zochten ze zelf de weg uit. Het was de perfecte manier om 
de omgeving te verkennen en te genieten van al het moois dat de natuur hier te 
bieden heeft. Ze kwamen allen terug veilig aan voor het middageten. In de namiddag 
genoten ze van de Ardennen vanaf het water: ze kajakten zo’n 6 km de Ourthe af. Al 
was het niet zo warm vandaag, ze ontzagen het zich duidelijk niet! Omstreeks 18u 
barstte er hier een waar feest uit voor alle scholen, georganiseerd door de monitoren. 
Na wat dansen en springen, konden we onze magen vullen met barbecue. Nadien 
zetten we het feest met onze school verder. Wat een bonte avond! Het was een 
mooie afsluiter van een fantastische bosklasweek! Morgen zullen jullie je (b)engeltjes, 
moe maar voldaan, terug in de armen kunnen sluiten. Ze zullen jullie alvast veel 
kunnen vertellen over al hun avonturen hier! 
 
Waarmee VulDen We ons buikje?  
+ ONTBIJT: boterhammen met choco/confituur/smeerkaas, cornflakes en melk 
+ MIDDAG: wortelsoep, fishsticks met spinazie en puree 
+ VIERUURTJE: brikje appelsap en wafel met chocoladestukjes 
+ AVOND: barbecue 
 
Het Weer:  

16°c 

 

 

 

 


