
We gingen met de klas naar het Muiderslot,  super leuk was 

dat!! 

Eerst gingen we wat eten en toen kregen we een 

rondleiding  door het Muiderslot. 

daarna gingen we met een begeleider ( 

een moeder ) een ridder/toren route 

doen. 

We hadden een boekje  daar stonden 

plaatjes waar een stempel op moest,  die moest je verzamelen in de toren. Er 

stonden ook stickers in  die moest je op het juiste plekje plakken in het 

boekje. 

Lars 

 

We gingen met de klas naar Muiderslot .Toen we aankwamen gingen we 

eerst een verjaardag vieren. 

Toen kregen we een rondleiding en een boekje waar allemaal opdrachten 

in stonden .  

Toen gingen we in groepjes een speurtocht doen je kon een toren route of 

een ridder route doen. 

Je mocht het ook allebei doen , op het boekje moest je ook stempels verzamelen . 

We ging ook naar een roofvogelshow daar mochten we de oehoe aaien.  

Marc 

 

We gingen naar het Muiderslot ,daar was het echt super leuk . 

Toen we aankwamen gingen we eten. 

Toen we klaar waren met eten kregen we een boekje ,daar stond de ridder route in en de toren 

route in, die mochten we alleen lopen .Toen het half 2 was gingen we naar de valkenier daar 

mochten we een oehoe aaien. 

Sabriye 

 

We gingen naar Muiderslot, het was super leuk. 

We kwamen  daar aan en Mark van de andere klas was jarig 

en toen ging hij trakteren voor alle bij de klassen. 

Daarna kregen we een boekje waarin de toren  en ridder roeten zat. 

Als eerste ging ik met mijn groepje de ridder route doen en daarna  

de toren roeten. Aan het begin voor we de roetjes gingen doen 

hadden  we een rondleiding. 

En we waren ook naar de tuin van Muiderslot geweest. 

Om half 2 gingen we naar een valkenier daar mochten we een oehoe 

aaien. 

Sanne  

 


