
Als eerst wil ik jullie heel erg bedanken voor deze prachtige reis 

Ik heb genoten! 

De gebouwen in Roemenenië waren  heel anders dan in Nederland. De gebouwen waren soms heel 

oud (wenkie krenkie) en soms waren ze heel groot en luxe. De verschillen tussen arm en rijk vond ik 

wel erg indrukwekkend. 

De school was hééééééééél groot en wat ik heel bizar vind is dat de kinderen slechts een halve dag 

op school zitten. ’s Morgens gaan de jongere kinderen naar school en ’s middags de kinderen tot 14 d 

school. Daar vond ik het heel bijzonder om aan een les te mogen meedoen. Ons groepje ging kijken 

bij topografie. Wij mochten laten zien hoeveel we over ons eigen land wisten. Ik had alle provincies 

van Nederland goed. Iedereen ging klappen en ik was heel trots op mezelf.   

Op dinsdag  hebben we een dag op een boot gezeten op de Donau Delta (Unesco). Daar heb ik heel 

mooie foto’s genomen. De boot ging wel 50 km per uur. Om er te komen moesten we zelfs met de 

bus op een veerboot. Je voelde helemaal niet dat je op het water was. 

De derde dag gingen we naar traditionele huizen. Hier zag hoe mensen vroeger leefden, welke 

kleding ze droegen. Maar het meest speciale wat we 

daar hebben gezien waren de maskers. Ze maakten 

de masker om mensen te laten lachen en om boze 

geesten weg te jagen. Ook mochten we daar met ons 

land pottenbakken.  

Dag vier moest iedereen de koffers pakken, want we 

gingen in een ander hotel slapen. Daarvoor zaten we 

wel 6 uur in de bus met maar 1 uitstapje. Dat waren 

de beschilderde kerken. Het was heel bijzonder dat 

alle verf nog zo goed te zien was. Ik dacht toen ik er 

voorstond:”Wat een werk zeg, om dat allemaal te schillderen”. 

Dag 5 Weer een dag in de bus. Maar nu zag ik het mooiste van heel de reis. 

Het Dracula kasteel. 

 Het was echt REUSACHTIG.  Heel bijzonder vond ik dat ze pas een paar jaar geleden een geheime 

kamer hebben gevonden, waar Dracula zich verborgen hield, omdat ze hem gevangen wilde nemen. 

Hij had een oorlog verloren. 

De rekentaken waren soms héééééééééééééééél lastig maar ze waren te doen. Gelukkig zaten er ook 

oudere kinderen in mijn groepje, die al vaker met dit soort opdrachten hadden gewerkt. Ik ben 

namelijk pas 10 jaar oud. 

Ik heb contact gemaakt door Engels te spreken en grapjes te maken. Ik had zelfs een Pools vriendje 

waar ik dus veel Engels mee heb gesproken. 

Ik heb geleerd dat ik me niet meer ongemakkelijk hoef te voelen als ik engels praat. 



Mijn persoonlijke leerdoelen waren, meer zelfvertrouwen krijgen, beter engels praten en vrienden 

maken met buitenlandse kinderen. Ik heb mijn leerdoelen bereikt (:  

Nu ik weer thuis ben, denk ik nog vaak aan de reis naar Roemenië. Dat het heel leuk en interessant 

was. Misschien ga ik als ik groter ben nog een keer op vakantie in Roemenië.  

Dit was mijn brief  ik hoop dat jullie hem leuk vonden.  


