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Onze leerlingen van 5BTGB gingen 3 dagen naar COULOGNE (FR) in
het kader van het Erasmus+ project IMPACT.

22/03 – 24/03/2022

Dinsdag 22/03 gingen we naar het Romelaere natuurreservaat. In kleine groepen werden we
door een gids rondgeleid in het reservaat Hij gaf ons heel wat interessante informatie. Aan
het einde van de rondleiding konden we ook vogels spotten. Na ons middagmaal vertrokken
we naar Saint Omer voor een bezoek aan het Marsh house. Hier was een tentoonstelling van
een duikboot en van het moeras. In de avond gingen we met de verschillende scholen eten in
restaurant Au Vol-au-vent.

Op woensdag 23/03 werden we verwacht in de tuinbouwschool van Coulogne. De leerlingen
van de Franse school leidden ons rond op het domein. Deze rondleiding was aan de hand van
een spel. Tijdens dit spel moesten er op verschillende plaatsen op het schooldomein foto’s
gemaakt worden met de groep.
Na de middagpauze was er tijd voor workshops.
-

-

Er moesten takjes ingekort worden. Nadien werden deze gepland.
Er was een workshop regenwormen tellen. OP een vierkante meter werd er een
mengsel met mosterd op de grond gedaan waardoor de regenwormen omhoog
kamen. Deze werden dan gevangen en geteld.
Er was een workshop ajuin planten en mulchen.
En een workshop waar we groenten moesten planten.

’s Avonds waren we uitgenodigd op de school in Coulogne om er

frietjes te eten.

mosselen met

Op onze laatste dag,
donderdag
24/03,
bezochten we nog 2 kleine
boerderijen. Op de eerste
boerderij
waren
er
hangbuikzwijnen, schapen,
kalkoenen en pauwen. In de
stadsboerderij waren er
meer dieren. Geiten, ezels,
konijnen,
…
Nadien
picknickten we op het
strand van Calais. Net opdat
ogenblik hadden we het
geluk om een grote
mechanische draak te zien
rondrijden op de dijk.

Na 3 boeiende dagen
keerden we huiswaarts.

In september 2022 ontvangen we al
onze partners in Leuven!

