
Einduitdaging  

 
Hoe voelde ik me toen we gingen: ik vond 

het heel spannend. ik dacht dat ik mama 

heel erg zou missen. maar dat viel reuze 

mee. 

Hoe voelde ik me op de trip: ik vond het 

niet meer spannend omdat we heel veel 

leuke dingen gingen doen. 

Hoe voelde ik me toen ik terug was: het 

was leuk in Kroatië ik was het wel een 

beetje beu. Daarom was ik blij om mijn 

broertje en mama weer te zien. 
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Mijn persoonlijk doel was: om met 

andere kinderen te communiceren 

hoe is dat gelukt: ik durfde dat eerst 

niet. Maar op de eerst dag dingen we 

workshops doen. Met 1 kind uit elk 

land. Ik begon Engels te praten tegen 

een meisje en zij zei iets terug tegen 

mij. dat was leuk.  
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Mijn mooiste moment: was toen we naar 

Trogir gingen. Dat was vooral cool omdat 

de burgmeester er was. en mensen gingen 

voor ons dansen. De geschiedenis van 

Trogir is ook heel mooi. dat hebben we 

allemaal geleerd in de speurtocht die we 

daar deden. 

Wat was het mooist van het UNESCO 

werelderfgoed: de 3 kerken en het Maria 

schilderij ik wil nog wat over het schilderij 

vertellen omdat ik dat heel interessant 

vond. Er was een oorlog tussen Turkije en 

Kroatië. Turkije was veel sterker dan 

Kroatië. Kroatië heeft gewonnen. Kroatië 

denken dat dat door het Maria schilderij 

komt. Daarom eren ze dat schilderij nu elk 

jaar op haar verjaardag (15 augustus). 
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Wat neem ik mee uit de wiskunde 

opdrachten: dat je een heel groot verhaal 

vertaalt naar een wiskundige 

som. Zoals een som waar je de smelt 

temperatuur moet uit rekenen. Wat heel 

handig is voor dingen te maken zoals: 

rubber wat je laat smelten en daar dan 

een fiets band mee kan maken.     
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Wat wil ik nog aan de juffen en 

Erasmus Plus kwijt: dat meer 

basisscholen dit moeten doen want dit 

is heel leuk en bijzonder. ik heb ook 

veel geleerd dus ik heb niks op school 

gemist behalve de juf en mijn 

vriendinnen. 

Tips voor de volgende groep kinderen: 

wees je zelf. En als je geen Engels durft 

te praten gewoon doen. Misschien krijg 

je er wel wat vrienden bij. 
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Dit was de einduitdaging ik hoop dat 

jullie hem mooi vonden groetjes Juul 

van dongen. 

  

 
  


