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Wij  zijn  er  klaar  voor  ! 



Is  iedereen  mee  ? 



Op  weg  naar  Nieuwpoort  … 



Is’t  nog  ver  …  ? 



Nog  eventjes  rusten  … 



Spannend   !!! 



Hier  hebben  we  lang 
naar  uitgekeken  … 



Stoere  jongens  … 



Ook  het  1ste  leerjaar  is  mee  ! 



Lachen  voor  de  foto  … 



Een  petje  voor  de  zon  … 



Smile  ! 







Laat  de  zon  maar  schijnen  … 



Eventjes  iets  zoeken  … 







Wat  een  stoere  kerels  ! 



Het  wordt  “toppie”  … 



Blij  dat  we  mee  zijn  ! 



De  beste  vrienden  … 



Oeps  …  Een  bibberfoto  … 



Mama  zal  me  missen  … 



Het  wordt  mega-leuk  ! 



Stoere  binken  uit  het  1ste 



Superflinke  mannen  ! 



Zalig  …  naar  zee  …  ! 



Wij  hebben  de  zon   
al  gevonden  !!! 



Knappe  dames  ! 



We  gaan  ons  amuseren  ! 



Stralende  oogjes  … 



Nog  even  een  leuke  babbel  … 



Oef  …  ik  mag  ook  mee  ! 



Bestemming  bereikt  ! 



Wat  een  mooi  plaatje  ! 



Echte  fotomodellen  … 



Een  kiekje  van  2B  … 



Wat  een  coole  klas  ! 



Kijk  daar,  de  zee  ! 



Blijven  lachen  … 



Eventjes  de  benen  strekken  … 





Waar  gaan  we  heen  ? 



Hé,  niet  zo  snel  …  ! 



Lekker  lopen  op  de  duinen  ! 











Na  een  korte  wandeling 
zijn  we  eindelijk  aangekomen  
 op  de  pier  van  Nieuwpoort. 

Even  poseren  … 





























Gaan  we  schelpjes  rapen  ? 



Kijk  daar  …  meeuwen  !!! 



Meeuwen  ?  Waar  meeuwen  ? 



Wat  een  harde  wind  ! 



Zie  de  zee  onder  onze  voeten  ! 



Op  het  strand  … 



zoeken  we  mooie  schelpjes. 



Schelpjes,  waar  schelpjes  ? 



Heel  veel  schelpjes  … 





Kijk  daar,  een  piraat  ! 



Heb  je  dat  ook  gezien  ? 



Een  echte  stranddame  … 







Kijk  eens  wat  ik  gevonden  heb  ! 





Tijd  voor  wat  ontspanning  ! 



























Tijd  voor  een  4-uurtje  ! 





Jakkes  …  al  dat  zand   
aan  mijn  vingers  ! 







Tijd  om  eventjes  tot   
rust  te  komen  op  onze  

kamer  … 



















De  eerste  dag  aan  zee  
was  druk,  maar  heel  leuk. 
Tijd  om  ons  bedje  op  te  

zoeken  … 







Na  een  rustige  nacht 
is  het  nu  tijd  voor   
een  heerlijk  ontbijt  ! 











Op  onze  ochtendwandeling  … 







Wat  een  lekker  weertje  
vandaag  !  We  gaan  ons  

amuseren  op  het  strand  ! 





Hij  is  er  helemaal  klaar  voor  ! 







Lekker  spelen  in  het  zand  … 



























Moet  er  nog  zonnemelk  zijn  ? 





Pootje  baden  … 





Tijd  voor  een  lekker  ijsje  … 









En  dan  nu  …  rijden  maar  … 

























Dit  was  het  dan  … 
Onze  zeeklassen  in   

De  Barkentijn  in  Nieuwpoort. 
We  hebben  ervan  genoten  ! 



Met  dank  aan  al  onze  
fotomodellen  … 

De  kinderen  uit  het  1ste  en  
het  2de  leerjaar  … 




