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Donderdag 9 februari zijn de groepen 8 uitgenodigd op het Insula College om een project te
bezoeken met de naam (E)use your brain. Eerlijk gezegd wisten we niet zo goed wat ons te
wachten stond. We wisten wel dat er leerlingen uit Duitsland (Recklinghausen) op bezoek waren
bij leerlingen van het Insula college, maar wat ze ons wilden laten zien wisten we niet. En wat
gingen we doen?
In de gymzaal van het Halmaheiraplein werden
we ontvangen. Er stonden 10 tafels met
daarachter 4 leerlingen. Twee kwamen uit
Duitsland en twee leerlingen waren van het
Insula College. Er was van alles te zien, horen,
voelen en doen.
Anouk (8a) vertelt hier het volgende over: “We
kregen 10 korte presentaties over het project.
Het project was (E)use your brain. We hebben
veel presentaties gehoord over de Tweede
Maasvlakte. En over hun uitwisselingsproject. Ik
vond het leuk. Ze hadden over alles nagedacht,
zoals iets lekkers en een fijne ontvangst en wat
te drinken.”
Esmee F. (8a) vult aan: “Het was met
Nederlandse en Duitse studenten. De studenten
hadden allemaal een project voorbereid en
hadden het echt goed voorbereid. De Duitse
studenten moesten in het Nederlands praten. Ze
konden het heel goed!
Het ging meestal over de Rotterdamse haven en
de Maasvlakte. Sommige deden het over iets
anders. We hadden ook op het laatst een quizje.
Dat was op de app Kahoot. Dat moest op de
telefoon en als je die niet bij je had, mocht je de
telefoon lenen van de studenten. Ik vond het
echt super leuk.
Ze deden het als ervaren. Op het laatst gaf een
mevrouw alle kinderen een fishje uit een doosje. En dan
mocht je die in het doosje doen, die je het beste vond. Ze
hadden het doosje heel mooi versierd. Sommige studenten
hadden bijvoorbeeld snoep om je te verleiden om het fishje
in dat doosje te doen. Dat was heel grappig.”
Anouk zei nog: “Als ik een cijfer moest geven, was het een
8.” Top dus. Al met al een leuke, leerzame en gezellige
ochtend, waarbij we niet alleen ons ‘brain’ hebben gebruikt!
Namens de groepen 8,
Juf Mathilde
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