
Bosklassen Han-sur-Lesse -  17/09/2020 

Wist je dat….. 

- Om 7.30u het liedje van Han ons wekte? 

- Kapsalon ‘Juf’ veel werk had vanmorgen? 

- We snel onze snoetjes wasten en dan aanschoven aan 

het ontbijt? 

- We het buffet al goed gewoon zijn? 

- We onze buikjes goed vol aten? 

- We naar de speeltuin trokken voor het 

‘bosklassenspel’? 

- We heel veel gelopen hebben en alle groepen het spel 

uitgespeeld hebben? 

- We nog even tijd hadden om de speeltuin opnieuw te 

verkennen? 

- We naar de jeugdherberg trokken voor het 

middagmaal? 

- We geen spruitjes aten? 

- We meloen met ham kregen als voorgerecht? 

- Ondertussen de frietjes goudbruin bakten? 

- We hierbij een lekkere gehaktbal in tomatensaus aten? 

- We ook sla konden nemen? 

- Dit vergezeld werd van de nodige mayonaise en 

ketchup? 

- We onze rugzak vulden met het vieruurtje? 

- We ons klaarmaakten voor ‘land-art’? 

- Dat we een kunstwerk maakten met natuurlijke 

materialen?  

- Onze kunstwerken geen eeuwig leven beschoren zijn? 

- We ons afvragen of je alles kan herkennen op de 

foto’s? 

- We verder wandelden voorbij de ingang van de grot 

van Eprave? 



- We het nog altijd jammer vinden dat we dit jaar hier niet 

in kunnen? 

- We ook nog met ‘klei’ een kunstwerk maakten op de 

bomen? 

- De Juf en de meesters een kortere weg terug naar de 

jeugdherberg kenden? 

- We nog even konden uitrusten voor het avondmaal? 

- We lekkere warme hond aten? 

- Dat Hot Dog is voor diegenen die het anders niet 

verstaan? 

- De choucroute geen liefhebbers kende?  

- We nog een ijsje kregen? 

- Het dan wel tijd werd voor een douche? 

- We ondertussen bericht kregen dat dj Tiësto niet kon 

komen maar we gelukkig onze een eigen dj hebben 

meegebracht? 

- De zaal al snel klaarstond? 

- De beats uit de boxen knalden? 

- We een super feestje gebouwd hebben? 

- We al snel de basispassen van Jerusalema kenden? 

- We ook vreemde gasten mochten verwelkomen op ons 

feestje?  

- Die heel goed meedansten? 

- We dankzij ‘Tinter net’ en ‘joe tjube’ de allernieuwste 

hits konden opvragen? 

- Tomorrowland en Pukkelpop stikjaloers zijn op het 

feestje van de bosklassen? 

- Chips en frisdrank niet mochten ontbreken op onze 

party? 

- We dansten tot de vroege uurtjes……. 

- We morgen geen verslag meer schrijven omdat we het 

jullie zelf vertellen… 

 


