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Van zondag 29-09-2019 t/m zaterdag 05-10-2019 
 

Zondag:  

We moesten vroeg op staan om de fantastische reis te maken naar Roemenië, we hadden 

afgesproken om zes uur te vertrekken bij school naar Schiphol. Veerle en ik waren de eerste 

dus we konden kletsen wat we ervan vonden, toen kwamen de rest en nog wat juffen en 

meesters. 

Het was gezellig op school we kregen thee en koffie en hadden veel afscheid plezier, toen 

kwam de taxi en moesten de koffers in de taxi worden gelegd. 

We gingen afscheid nemen voor een week. 

Sommige ouders waren een beetje emotioneel, maar daarna zaten we in de taxi het was 

een redelijk lange rit maar dat viel mee, want het was gezellig. 

Toen kwamen wij bij Schiphol aan toen moesten wij inchecken, toen moesten we door de 

douane en bij Lars moesten ze kijken of het wel goed was vanwege chocolademelk in een 

pakje, was best grappig als je er zo over na denkt, maar ook spannend voor Lars. Toen 

konden we in het vliegtuig het was een lange rit maar toen waren we er in Roemenië. 

We waren blij dat we er waren en werden met een busje naar het hotel gebracht was een 

lange rit maar na vier uur in de bus hebben gezeten waren we er. Toen gingen we het hotel 

onderzoeken en de kamers bekijken en toen was het bedtijd.

 

 

Maandag:  
Maandag gingen wij naar de school we hebben daar kennis gemaakt en we zaten in een 

groepje met andere landen dus we moesten English gaan praten en ik vond het nogal lastig 

om English te gaan praten.  
Maar op dat na was het super leuk en we gingen opdrachten maken met het groepje en 

toen dat klaar hadden we pauzen en toen deden we een super grappig spelletje.  



Toen gingen we naar een natuurmuseum en dat was super gaaf want je daar mooie stenen 

en je had daar ook bijzondere vissen sommige kwamen uit Roemenië zelf maar ook ergens 

anders vandaan. 
De school in Roemenië was groot en niet zo overzichtelijk als bij ons en het was in plaats van 

groep 1 tot groep 8, was het 1 tot de 2de klas middelbare school onderwijs  

En de school was leuk en aardige kinderen. 

 

     

Dinsdag:  
Dinsdag gingen we zes uur in de bus voor een super leuke boottocht we hebben daar veel 

van de natuur gezien en ook een paar reigers gezien was heel vet.  
Daarna gingen we eten met zijn allen en het eten is daar apart, maar wel lekker. Toen we 

hadden gegeten moesten we een opdracht maken en die viel wel mee dus wij waren best 

snel klaar. 
Toen gingen we weer met de boot terug naar de plek waar de bus op ons stond te wachten, 

weer zes uur in de bus, maar ja het is zo. Toen waren we weer bij het hotel en toen gingen 

we eten en daarna slapen.  

 

 

 



Woensdag:  
Woensdag gingen we naar een soort minimuseum en die vond ik wel apart vergeleken met 

normale musea en we kregen uitleg over de geschiedenis van het gebouw en daarna 

mochten we rondkijken en in het eerste huis stonden hele oude spullen b.v. spinnewiel, 

houtkachel, weefmachine, huis van riet. 
En je had daar soort Halloween maskers maar niet voor Halloween maar voor het nieuwe 

jaar zonder stoute geesten in te gaan dus ze jagen de geesten weg. 
En we mochten daar ook potten bakken en het was super grappig want een Italiaanse 

jongen trok de hele hoop klei er af. 
En daarna gingen we naar een bos waar we een dansoptreden kregen te zien en een zanger, 

daarna gingen we een speurtocht doen met ons groepje was wel een uitdaging, maar 

uiteindelijk zijn we de sleutel bij de leiding gebracht en hebben we het goed gedaan. 

 

 

Donderdag: 
Donderdag gingen we naar twee beschilderde kerkjes en die staan op de UNESCO cultureel 

erfgoed en die waren beschilderd met betekenissen van Jezus en toen gingen we bidden, 

we gingen per land bidden dus in het Italiaans, Roemeens, Pools, Kroatisch en Nederlands 

en daarna mochten we bij het laatste kerkje een kaarsje aan steken voor iets/iemand/dier 

en ik deed het voor een overleden konijntje en daarna waren we klaar voor deze dag.

  
 



Vrijdag: 

Op vrijdag gingen we naar het kasteel van Dracula en we moesten vier uur in de bus en we 

kregen een sandwich mee van het hotel en die was lekker zonder kaas maar ja zo is het. En 

voor de verder rest was de rit wel leuk en gezellig. Toen kwamen we bij het kasteel aan 

iedereen ging praten wat er zou gebeuren en was super grappig, want sommige mensen 

zeiden van; zou die er nog echt zijn? 

Toen mochten we naar binnen en kregen we een uitleg en ze zei dat er echte geesten waren 

maar dat deed ze om ons bang te maken        

Toen mochten we looproute lopen en zag je allemaal spullen liggen van het kasteel b.v. 

harnassen, kronen, wapens, schilden, speren waar die de mensen mee spietsten en mee 

mishandelde en toen gingen we een groepsfoto maken van Erasmus + vlag  

Hier komen een paar foto’s van de dingen in het kasteel. 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 



Zaterdag terugreis: 

Juf Anouk kwam ons wakker maken om acht uur en toen moesten we douchen en aan 

kleden want we gingen ontbijten met ze allen en we gingen afscheid nemen van de andere 

landen. 

En toen mochten wij in de taxi en werden we naar Airport Boekarest gebracht en de rit was 

gezellig, toen kwamen we daar aan en toen mochten we inchecken en gingen door de 

douane en mochten in het vliegtuig en hebben de hele tijd op onze telefoon gezeten en 

daardoor ging de tijd super snel. Toen kwamen we aan op Schiphol en moesten door de 

douane en werden opgehaald door de taxi en werden naar school gebracht en waar alle 

blije ouders stonden te wachten om ons weer te zien               

 

        

Eindconclusie: 

Ik heb het in Roemenië als leuk ervaren en het verblijf in Roemenië was goed en het eten 

was daar anders dan hier en de wegen daar waren wat minder.  

En het was wel grappig want ik zag heel veel dezelfde automerken; Dacia . 

 

Wat mij is opgevallen in Roemenië, de gebouwen waren instabiel in het land zijn meer 

armoedige mensen  

Er zijn veel mensen die buschauffeur zijn. 

Het was daar een beetje warmer dan in Nederland het was daar een uur later in tijd. 

Ze hebben daar ander briefgeld (lei)  

 



De rekentaken waren wiskunde en sommige waren wat makkelijker, maar sommige ook wat 

moeilijker en de samenwerking in ons groepje ging goed en we overlegde in het English en 

soms als dat niet lukte dan gingen we het uitbeelden            

 

Persoonlijke leerdoel was zonder mijn ouders weg te gaan naar een ander land.  

Op sommige momenten dacht ik; ik wil naar huis maar dat kan niet en daarna vergat ik het 

weer en was alles goed, ik heb ervaren dat ik denk ik iets te jong was en dat als ik ouder was 

dat het wel beter zou kunnen lukken.  

Op de momenten dat ik naar huis wilde kreeg ik veel steun van juf Anouk en juf Harriët. 

Ik heb veel Engels geleerd door het veel te praten en ik heb geleerd dat ze daar een andere 

cultuur hebben en andere gewoontes.  

We zijn heel hartelijk ontvangen er zijn daar veel aardige mensen, ik heb een leuke week 

gehad.  

     


