
Projecten in GO! De Reinpad – Gelieren 

BEVER-project: 

‘Een flinke bever zijn’ is sinds enkele jaren een begrip in onze school. Ons team vindt het 

immers belangrijk om dagelijks te werken aan deze ‘beverhouding’ en ‘het goed gedrag’, ‘de 

wellevendheid’ en ‘de sociale vaardigheden’ bij onze kinderen te stimuleren. 

Een bever is Beleefd, Eerlijk, Verdraagzaam, heeft Etiquette en toont Respect. 

 

Plattelandsklassen 1ste lj: 

In de periode mei / juni gaan onze leerlingen van het 1ste leerjaar steevast op een tweedaagse 

uitstap naar de boerderij. 

Dit gebeurt in de Breugelhoeve te Peer. Deze activiteit biedt de ideale gelegenheid om nieuwe 

vriendschappen op te bouwen en om elkaar en de leerkrachten op een andere manier te leren 

kennen. 

Tijdens tal van activiteiten zoals, koken met zuivelproducten, het bezoeken van een boerderij, 

paardrijden,.. leren zorg dragen, zelfstandigheid opbouwen en respect te hebben voor natuur 

en dier. 

Een uitstap die ze niet snel zullen vergeten. 

 

 

Zeeklassen 3de lj: 

De week juist voor de paasvakantie gaan onze leerlingen van het 3de leerjaar een week op 

zeeklassen in Nieuwpoort. Ze verblijven daar in De Barkentijn. 

Deze zeeklassen bieden een ideale gelegenheid om in klasverband samen te leven, een 

groepsgeest te ontwikkelen, de natuur en de omgeving te exploreren en natuurlijk om wat 

gezonde zeelucht op te snuiven. 

Gedurende die week staat er een boottocht naar de IJzertoren op het programma, het 

ontdekken van de duinen, een bezoek aan Nieuwpoort stad, een strandwandeling en…go-

carten. 

Ze beleven er de tijd van hun leven, dat staat vast! 



 

 

Ontdekkingsklassen 5de lj: 

Voor onze 5de-jaars hebben we een avontuurlijke week in de aanbieding.. Zij gaan rond de 

periode van eind mei voor een week op Ontdekkingsklassen.  

Dit gebeurt in De IJsmolenhoeve te Ronse. 

Het doel van deze meerdaagse is het werken aan de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en 

het verleggen van grenzen. 

Dit gebeurt o.a. aan de hand van de volgende activiteiten: high ropes, boswandeling, free ball, 

boogschieten, big swing,… . 

Dit is een week om nooit te vergeten! 

 


