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Het was deze maand weer tijd voor een thema : bloemen & planten.  

De maand startte met een leuke groepsactiviteit. Michaël, die 

hier een jaar lang stage deed, organiseerde met zijn klasgenoten 

een Hawainamiddag. We mochten eendjes vissen, flesjes met 

gekleurd zand maken, ons geheugen trainen, kijken hoe lenig we 

zijn en onze werpkunsten testen. Achteraf kregen we zelfs nog 

een lekkere cocktail en verse ananas.  

Door het goede weer konden we ook enkele keren in de Halve Maan gaan 

zwemmen, toch veel leuker dan binnen in het zwembad hoor .  

We gingen ook naar Festival Special in Geel, dit is een muziek-, sfeer- & 

belevingsfestival. We hebben ervan genoten!  

Donderdag 8 juni was het ook talentendag. Een aantal van ons namen deel aan 

verschillende workshops, maar er werden ook workshops gegeven door onze gasten. 

Het is altijd leuk om een talent te mogen delen met anderen natuurlijk .  

Met zo’n thema is het natuurlijk belangrijk om onze eigen tuin ook mooi te maken. Er 

werd dus ook regelmatig in de tuin gewerkt. Daarvoor moesten we natuurlijk ook 

naar het plantencentrum, om wat dingen aan te kopen en intussen wat rond te 

kijken. Een mooie tuin vol bloemen & planten is dan ook het resultaat!  

We gingen ook naar een vorming in het ecocentrum ’Met Vlerulla op 

vleermuizenjacht’. We leerden heel wat over vleermuizen& behaalden zelfs een 

vleermuizendiploma. Interessant!  

Er werd natuurlijk ook heel wat 

geknutseld in juni. We maakten een 

waterkersmannetje, mooie 

bloementekeningen, prachtige 

bloemenkransen, houten bloemen, 

… Ook de ramen werden versierd 

met prachtige bloemen.  

 

 

 



Woensdag 14 juni brachten we ook een bezoekje aan een viskwekerij. 

Vissen leven natuurlijk ook tussen bloemen & planten .  

Er werd ook gekookt met bloemen & planten. We maakten een 

bloemetjes-olie met bieslookbloemen en Oost-Indische kers. Met 

lavendel maakten we rauwe brownies. Speciaal .   

 

In België zijn er natuurlijk heel erg 

mooie tuinen! We brachten dan 

ook een bezoekje aan de 

Japanse Tuin in Hasselt, de 

Plantentuin in Meise, de Kruidtuin 

in Leuven & het Arboretum in 

Bokrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij bloemen & planten 

horen natuurlijk ook bijen. 

Zo vroegen we ons ook af 

waar honing vandaan komt 

& brachten we dus een 

bezoekje aan een imker.  

Met zo’n mooi weer konden we ook genieten in 

ons eigen zwembad. Die afkoeling was zelfs meer 

dan welkom!  

Ook gaan vissen paste bij dat mooie weer & dat deden we dan ook!  

We deden ook nog een fotoshoot met bloemen, 

gingen iedere donderdag in het Beverbeekhuis 

werken, deden heel wat semi-werk, … Een drukke 

maand dus!  

Neem zeker een kijkje op onze Facebookpagina voor 

meer foto’s .  


