
   
 

   
 

Eindverslag Kroatië 

 

Ik was heel blij dat ik mee mocht naar Kroatië. Toen de dag 

van vertrek dichterbij kwam vond ik het wel erg spannend 

maar ik had er veel zin in. Het was leuk 

dat we uitgezwaaid werden. De reis er 

naar toe was heel leuk vooral om weer in 

een vliegtuig te zitten. Het was super 

gezellig met de andere kinderen en juffen 

die mee gingen. Ik was wel nieuwsgierig 

naar hoe het daar zou zijn.   

 

 In Kroatië vond ik het heel leuk om de kinderen uit andere 

landen te ontmoeten. We hebben samen elke dag hele leuke 

en leerzame dingen gedaan. Op school 

hebben we bloemen geplant en ook nog 

een stone house gemaakt dat was super 

leuk om te doen. Ik heb 

ook geprobeerd om in 

het Engels met de 

andere kinderen te 

praten dat was best 

moeilijk. Ik deed het dan ook niet zoveel. Wat ik ook heb 

geleerd is dat rekenen in het Engels best moeilijk is. De 

opdrachten vond ik best moeilijk maar het is me wel gelukt 

met hulp van mijn juffen. Het rekenen gaat wel hetzelfde als 

bij ons. 



   
 

   
 

Het allerleukste en mooiste vond ik 

het bij de Krka watervallen. Dat was 

het allermooiste wat ik gezien heb, 

ze zijn 1 km lang en dat was zo mooi. 

Ik heb super veel foto’s gemaakt. Dit 

is het mooiste UNESCO 

werelderfgoed wat ik ooit gezien heb. Ik zou er graag nog 

eens terug willen. Dit was dan ook echt het mooiste moment 

van de reis.  

Het UNESCO werelderfgoed beschermd bv de 

krka watervallen en Trogir ook bepaalde musea 

enz. en zorgt ervoor dat er niets mee gebeurt. 

We hebben een beeldje gekregen bij het welkom 

heten, het officiële hangt in het museum en heeft 

een lange geschiedenis.  

We zijn ook nog naar Split 

geweest dit is een hele mooie 

stad. Hier zijn we naar het 

scheepvaartmuseum 

geweest. Hier hebben we 

geleerd knopen in touwen te 

maken. Verder hebben we 

nog door de stad gelopen en 

allerlei mooie gebouwen gezien. Ook dit was weer een leuke 

dag waarop we veel gezien hebben van hun cultuur. 

 

 



   
 

   
 

Ik hoopte beter Engels te leren praten dit is een beetje 

gelukt. Verder wilde ik ook aan mijn mama bewijzen dat ik 

het kon deze reis en dat is zeker gelukt. Mijn mama is super 

trots op mij ik kan nu heel veel zelf. Ook wilde ik zien waar 

onze school meubels terecht zijn gekomen, ik heb gezien dat 

ze geverfd zijn. Het is fijn dat ze toch goed terecht zijn 

gekomen. 

Dit was voor mij een ervaring die ik nooit had willen missen 

en ik wil dan ook iedereen bedanken die dit hebben geregeld. 

Ik vond het heel leuk en leerzaam. Eigenlijk vond ik het veel 

te kort, de dagen zaten erg vol dus ging de week supersnel 

voorbij. De terug reis ging snel en het was heel fijn dat er 

zoveel mensen bij school waren ik vond het wel super 

jammer dat juf Anouk niet was gekomen. Toch was ik ook wel 

weer blij dat ik weer thuis was en in mijn eigen bed kon 

slapen. 

Als tips voor de andere kinderen heb ik: 

- Zorg dat je goed voorbereid bent. 

- Neem een fototoestel mee. 

- Maak een kort verslagje per dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Mike Vanlommel 


