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Tilburg, 12-11-2018 

 

Beste Erasmus+, 

Ik ben net terug van een super gave reis naar Kroatië. 

Voordat we op reis gingen heb ik eerst moeten solliciteren. Ik heb geleerd bij 

het solliciteren hoe ik brieven moet schrijven/ lay-out en hoe ik mijn brief meer 

kan laten opvallen. Ik heb zelfs Kroatische koekjes gebakken. 

Ik ben er heel trots op dat ik ben uitgekozen, maar vond het wel heel 

spannend. Zonder mijn ouders, Engels praten en met het vliegtuig mee. 

Toen de reis eindelijk begon, viel het eigenlijk wel mee. De juffen hadden alles 

heel goed geregeld. Ik voelde mij heel zelfstandig. Ze hadden hele leuke dingen 

bedacht voor ons en de anderen (excursies, workshops, sporten enz.). We 

hebben veel van de Kroatische cultuur geleerd.  

Toen ik thuis kwam, was ik heel moe, maar ik had wel meer zelfvertrouwen, en 

heb maandag meteen een presentatie voor de klas gegeven. 

Zelf vond ik het museum Muzej sinjske alke het 

mooiste. Het is een museum dat over een oorlog 

ging tussen twee dorpjes. Het is gek maar het 

kleinste dorpje met de minste mensen had 

gewonnen.  Ze dachten dat het door het Maria 

schilderij kwam. Wij zijn ook in de kerk geweest 

waar het Maria schilderij hangt. Het schilderij had 

een heel mooi altaar. 

We hebben veel dingen gezien van Unesco wereld 

erfgoed, maar ik vond de cathedraal van Trogir 

het mooist. Omdat er mooie kleuren in zaten en ik vond het cool dat het 

zonder cement gemaakt is.  

De doopruimte is ook heel cool. 



 

 

We deden elke dag moeilijke wiskunde opdrachten, zoals: 2a+3b=7. Voordat ik 

naar Kroatië ging, had ik nog nooit gehoord van deze opdrachten. 

De wiskunde opdrachten waren leuk en 

moeilijk, maar door te skypen met de 

kinderen uit onze school is het ons toch 

gelukt.    

Ik ben trots op mij zelf dat ik dit heb gedaan. 

Ik ben ook heel blij dat jullie ons een kans 

hebben gegeven Europa in te gaan. Want 

wat was dit gaaf!!! Het was een super mooie 

en leerzame reis. Het heeft mij 

zelfvertrouwen gegeven.  

De eerste keer door de douane was ik heel 

zenuwachtig en de laatste keer was het heel 

gewoon en dacht ik er niet meer over na.  

Mijn Engels is beter geworden. We hebben een week lang met kinderen uit 

andere landen moeten praten. Dus het moest wel . Ook al was het in het begin 

wel spannend. De combinatie van verschilende opdrachten was super gaaf!!! 

De cultuur was ook super mooi. 

Ik heb ook een paar tips voor andere kinderen: niet bang zijn, gewoon doen. 

Het is echt super cool!!!, Je kunt er heel veel van leren. Je kunt en durft meer 

dan je denkt, GEWOON DOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Nikki Slagman 

 

 

 

 


