
 

Excursie 22 mei poelen en sloten. 
De apenkooiklas is donderdag 22 mei op excursie geweest naar de rode schuur. Een aantal kinderen 

van de klas heeft iets geschreven over deze leerzame middag. 

Dieuwke: 

Groep 4a ging 22 mei 2014 op excursie. De hele 

klas ging beestjes vangen en we  hebben de klas 

in vijf groepjes gesplitst. We hebben door een 

microscoop beestjes bekeken, dit was heel leuk. 

In de sloot waren ook kleine zwanen, die waren 

schattig.  Toen we terug naar school gingen, 

kwam Tom wat later. Hij was in het water 

gevallen.  

 

Carmen: 

Het was leuk, Jordy had een schorpioen  

gevonden en sommige zelfs kikkervisjes, 

waterslangen en nog veel meer. Het was heel 

gezellig en ik heb veel geleerd. Het is lastig om iets te vangen en al helemaal iets groots. Dicht bij het 

riet zit altijd wel iets, maar dan moet je het eerst los maken. 

Mica: 

Het was leuk, gezellig en grappig. Ik wist niet dat er een rode mijt bestaat. Er was een zwaan met 

baby’s, wel vier. Mijn groepje had heel veel schelpen en we hadden 1 kikkervisje. We hadden een 

zoek kaart met wel dertig dieren erop.  

Fabian: 

We kregen allemaal een schepnet. Ik heb 2 waterslangen 

gevangen. Ze werden opgegeten door de kevers, dat was erg 

jammer. Mijn vriend Tom was in het water gevallen. Er waren 

ook twee zwanen en kleintjes erbij, die waren erg schattig.  

Elise: 

Ik ben met mijn klas op excursie geweest. We hebben allerlei 

waterbeestjes gevangen. Ik heb ook een schelp gevonden en 

nog veel meer.  

 



 

 

 

Marleen: 

Ik heb met me klas een excursie gehad. Het ging 

over poolen en sloten. We mochten vissen en ik heb 

een  kikkervisje en een waterspin gevangen.  We 

hebben ook een foto gemaakt met de hele klas. We 

mochten ook onder de microscoop en ik heb toen 

een wandelende tak gezien.  

 

 

 

Madelief 

22 mei gingen we op excursie. We gingen vissen en we hebben heel veel gevangen. 

 


