
Techniek 
Dinsdag 22 april hadden wij techniek les, het was heel leuk. Eerst moesten 
we in een kring zitten en ging een meneer  allemaal dingen uitleggen. 
Daarna kon je  allemaal dingen maken en testjes zoals : een button maken 
dat was best moeilijk. En een fiets controleren je moest spaken controleren 
en kijken of het zadel goed vast zat . En een peperclip maken. En met een 
schroef en een magneet. En een soort van tol die kon vliegen in de lucht als 
je het magneetje er af deed.  We moesten ook met een water pas kijken of 
het recht lag.  En we kregen een boekje waar je vragen in kon  maken . Het was snel afgelopen.     
Sophie  

 

Dinsdag 22 April toen hadden we techniek les super 
leuk! We moesten eerst in een kring zitten . we  
kregen  en werk boekje waar alle dingen in stonden 
van wat je kon doen. Daarna ging een meneer alles  
uitleggen. Toen moesten we groepjes maken ik  
was met Max. Je kon allemaal dingen doen : een 
peperclip maken, je kon een button maken, een fiets 
wieltje van een klein fietsje op meten die gemaakt 
was van metaal. Je kon ook een stroom proef doen 
dan moest je  kijken waar stroom door heen kan. Je 
kon ook iets maken waar 
stroom door heen kan. Je 

moest ook daar met dat onderdeel een rondje de lucht in moet laten met 
behulp van een motor. De rest heb ik niet gedaan  want daar kwam ik niet 
aan toe want we moeste alweer gaan. Toen was et helaas weer voorbij. 
GR   JORGEN . 

 

 

Dinsdag 22 april hadden we techniek les. We zaten in een kring en kregen 

een boekje daar stonden 

De opdrachten in. Een meneer legde dingen die in het boekje stonden uit. Daarna gingen we  

Twee tallen maken ik was met Sophie. Je kon allemaal proefjes doen zo als : 

een fiets controleren, 

Een button en een peperclip en nog veel meer. Gr. NICKY. 


