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We kwamen op het idee om een project van België te doen
omdat Tom tijdens de praatrondes merkte dat we de
provincies en de hoofdsteden enzovoort nog niet zo goed
wisten liggen op de kaart of nog niet kenden. Dus we
oefenden thuis en deden de quiz van Kahoot! Op school
deden we ook allerlei spelletjes om de provincies te oefenen.
De spelletjes waren: op reis door België, België 10+1, puzzels,
en vragen op papier. 

Frietjes 
bakken 

We hebben frietjes gemaakt met Evert. We hebben de
frietjes in drie groepen gemaakt. Het eerste groepje
moest helpen al het materiaal pakken. Het laatste
groepje was met heel veel. We hebben eerst onze
handen gewassen en dan de aardappelen geschild en
gesneden. We moesten bloemige aardappelen
gebruiken om frietjes te maken. De frietjes moeten
twee keer gebakken worden. De eerste keer op 150°
en de tweede keer op 170 °. Alle frietjes  moesten in
de friteuse. Erna zijn we met groepjes van 4 of 5
kinderen aan één tafel gaan zitten en kregen we een
kom met frietjes en saus. Het was heel, heel, heel
lekker! Noortje en Jade  

 We hebben een bundel gekregen over België. We hebben het opgelost met een atlas. Het ging over de
familie Schommel. Ze besloten om in België op vakantie te gaan. Hun reis begon in Alken. Ze namen de
auto naar Walibi. De familie nam eerst de E313 tot in Lummen en daarna kwamen ze nog langs Leuven en
Brussel. Ze kwamen aan in Walibi. Na al die attracties was het tijd om te ontspannen aan de Belgische
kust. De vakantie was ten einde en de familie nam de trein terug naar Alken via Antwerpen. De familie
Schommel had geluk dat ze op vakantie konden in België. Dat kan niet iedereen. We hebben allerlei
vraagjes moeten oplossen met de atlas. Het waren dingen die de familie Schommel tegen kwamen of
deden op reis. Einde!! Leonie en Gitte

We kregen ook een
toets over België.
Daar moesten we
goed voor oefenen. 

Quin en Kaat
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vakantie door België
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Wij, de klas, hebben een project over België. We dachten: Oh
Brussel is toch in Belgie! Dus gingen we naar Brussel. Je kent
het wel… het Atomium. Het Atomium staat in Brussel. We
gingen met de trein naar Brussel. We kwamen aan bij het
Atomium. En toen zagen we een brief waarop stond: Beste
mensen, het Atomium is GESLOTEN!!! Dat was jammer!
Maar we zijn toen naar Mini_ Europa geweest dat was ook
leuk! Daarna zijn we naar Manneke en Jeanneke pis geweest.
We hebben ook nog een Luikse wafel gegeten. We zijn met
de trein teruggegaan. 's Avonds was ik heel moe. Minne

mini- Europa Mini- Europa ligt in Brussel. Je kan veel dingen
doen in Mini- Europa zoals in een wachter staan
voor een foto en nog veel meer. Wij hebben heel
veel gewandeld in Mini- Europa. We zijn naar
Mini- Europa geweest omdat we normaal naar het
Atomium maar dat was uitzonderlijk gesloten. We
hebben heel bekende gebouwen gezien zoals de
Eiffeltoren, de toren van Pisa en nog veel meer.
Het waren geen echte gebouwen maar maquettes
op schaal. Iedereen vond het een leuke
voormiddag. Lieke en Jason 

We stapten in Alken
op de trein. We
gingen van Alken
naar Brussel. We
kwamen aan in
Brussel-Zuid. 
Daar moesten we
uitstappen. 
Toen gingen we naar
de metro. 

Met de metro gingen we
naar het Atomium. Hier
moesten we afstappen
maar we hadden daar
maar 10 seconden voor.
Na ons bezoek gingen we
nog eens in de metro. We
moesten terug naar de
stad. Na onze
stadswandeling gingen we
van Brussel- Centraal
terug naar Alken.  Eas 
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Trein en metro 

anja joris
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Wandeling 
door Brussel 

We waren met de ouders, An en Tom door de stad
Brussel gewandeld. We hadden veel gezien. We
moesten veel wandelen en snel doorwandelen, dat
lukte wel. We vonden het heel leuk. En moesten in
groepjes. Het was niet zo dat we apart gingen. Je
moest dicht bij die ouder blijven. Vooral omdat
Tom dan niet iedereen in de gaten moest houden.
Toen we verder wandelden was Tom plots weg?!
Een paar minuten later kwam Tom terug  met
Luikse wafels. Want in Brussel verkopen ze overal
Luikse wafels in plaats van Brusselse wafels. Dat
was toch lekker en dat was het. Shanell
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Manneke en Jeanneke Pis 
We zijn naar Manneke en Jeanneke Pis geweest. Ze staan niet naast elkaar. Ze
staan ver uit elkaar. We zagen dat Manneke Pis brandweerkleren aan had.
Jeanneke Pis had geen kleren aan. Er hingen heel veel magneten en sleutelhangers
van Manneke pis en zelfs gouden standbeeldjes. Bij Jeanneke Pis lagen heel veel
muntjes. Manneke Pis staat recht en Jeanneke Pis zit. Jeanneke Pis is ook een
meisje. Het is een soort van fontein. Er zit geen echt plas in maar wel water. Er is
ook een Manneke Pis museum met alle kleren die hij ooit aanhad. EINDE 
Linus en Gabriël 



2D- Atomium
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