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Juf Dagmar en Harriët kwamen een presentatie geven 
in onze klas (groep 7 en 8). Ze vertelden over de reis en 
dat je een sollicitatiebrief of tekening moest maken om 
te laten zien waarom je mee wilden naar Kroatië. Toen 
ik dat hoorde pakte ik meteen mijn pen en begon ik 
met schrijven, daarna rende ik naar het kantoor van juf 
Harriët. Ik hoopte dat ze mij uit zouden kiezen.
En toen kozen ze mij uit. Ik dacht echt dat ik aan het 
dromen was maar dat was niet zo. Ik ga naar KROATIE!!!

Ik vond het in Kroatië geweldig! Het leek niet echt op 
Nederland dat zag ik aan de reusachtige bergen.
In Kroatië voelde ik me super blij. Omdat het daar zo 
heet was en je lekker in korte broek kon rond lopen en 
omdat ik veel leuke vriendjes heb leren kennen zoals 
Philip. De school was heel veel anders dan hier in 
Nederland. De school in Kroatië had twee 
verdiepingen!

Toen ik terug was in Nederland, was ik echt super moe.
De volgende dag had ik meteen al contact met Philip 
mijn vriendje uit Kroatië. Ik zou zo weer terug willen het 
was een geweldig avontuur die ik nooit zou vergeten. :D



Mijn doelen waren om vriendjes te maken en dat is 
geslaagd, om het land te leren kennen en om meer 
Engels te leren. Gewoon omdat het leuk is. En ik was 
heel nieuwsgierig wat ze leerden in de klassen en 
welke
dingen ze deden.

Ik vind dat al mijn doelen zijn geslaagd.
Het was heel leuk om Engels te praten. En ik heb meer 
zelf vertrouwen gekregen. De klassen zagen er veel 
anders uit dan hier in Nederland. Ik vond het volkslied 
best mooi en ik heb het thuis opgezocht op YouTube.
Ik vond de shows heel leuk en ik voelde me echt 
welkom in Kroatië.

Het mooiste moment was dat we binnen kwamen in de 
school en ze begonnen meteen met mooie muziek.
We kregen een heel warm ontvangst.



De Krka watervallen vond ik super mooi. Ik heb er heel 
veel foto's van gemaakt. Het water glansde in de zon dat 
was heel mooi om te zien. We zagen ook visjes in het 
water. Het is een heel mooi stuk erfgoed waar we goed 
voor moeten zorgen. Het zou zonde zijn als we er niet 
meer van kunnen genieten.

Ik zag ook dat huizen, kerken, en muren soms waren 
gemaakt zonder cement. Ik vind het belangrijk dat de 
oude dingen in Kroatië er blijven voor altijd. Daarom is 
het UNESCO werelderfgoed heel belangrijk omdat er 
dan voor deze mooie plaatsen gezorgd word.



Ik vond de Wiskundeopdrachten heel leuk. Wel lastig, maar 
het lukte me wel.
Door de wiskundeopdrachten leerde je een stukje over 
Kroatië.

Ik hoop dat alle kinderen die naar Italië gaan het net zo leuk
hebben als wij het hadden.
Dat ze net zo n mooie week gaan hebben en ook zoveel gaan
leren.
Dat ze net als ik dit mooie avontuur nooit gaan vergeten. Ook 
niet als ze honderd worden.

Voor de volgende leerlingen zou ik zeggen, maak zoveel
mogelijk foto’s om er later naar terug te kijken en er staat iets
moois voor jullie te wachten.




