
Hallo allemaal!  

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Is het daar al voorjaar??? Ik hoorde dat het bij jullie 

heel warm is. Bij ons is het nu eindelijk weer boven nul. Vandaag begon de sneeuw te smelten. We 

waren buiten hout aan het zagen en hakken en toen was het zo warm dat we onze jas en muts uit 

konden. Voor het eerst in maanden. 

 

Van homeschooling vind ik buitenspelen het leukste vak. Verder doen we tempolezen, gewoon 

lezen, rekenen, schrijven en af en toe mogen we op de computer Squla doen. Het leukste vind ik 

geschiedenis en natuur en techniek. En we doen ook projecten, zoals over hondensleeën. We gingen 

kijken bij de start van een grote race die helemaal naar Alaska gaat, 1600 km. We hadden van 

tevoren ook met de racers gepraat. Tijdens de race keken we op internet waar ze waren en hoe snel 

ze gingen. Ze deden er 11 dagen over en het was heel spannend. Ik heb er een poster over gemaakt, 

ook met rekenen en een grafiek en over de geschiedenis van het hondensleeën. 

 

Hier mogen we nu dingetjes met de school meedoen, zoals gym en ski-les, buitenspelen en mee 

lunchen. Dat is leuk want dan ga ik meer met andere kinderen om dan alleen met Bram. In de klas zit 

bijvoorbeeld Abi en dat is ook ons buurmeisje. Buiten spelen we op de toestellen en we sleeën daar 

en verzamelen ijsbrokken en dat is allemaal heel leuk.  

  

Ik mag vanmiddag een presentatie houden in de klas over mijn vogel die ik zelf heb gemaakt van 

papier maché. Het is een short-eared owl. Dat is de velduil. Die hebben we laatst gezien op een hek 

langs de kant van de weg. En hij vloog weg en toen ving hij een muis en toen vloog hij weg en toen 

spotte ik hem nog een tweede keer. 

  

Met skiën leren we langlaufen zonder stokken. Zodat we dan de techniek beter leren. We leren het 

van een Nederlandse man genaamd Hein. Hij is een hele aardige man en hij skiet zelf ook heel veel 

samen met zijn vrouw Wil. Ze wonen al veertig jaar in Canada maar ze kunnen nog steeds 

Nederlands. 

  

Toen we gingen kamperen bij min 20, was dat heel koud. We deden dat met vrienden die zelf een 

wall tent hebben. Dat is een grote tent met een kachel erin. Dan moet je elke dag drie bomen 

omhakken, want anders is je voorraadje niet vol genoeg, want de kachel moet dag en nacht draaien. 

In de tent slapen we op kampeerbedden. Dat zijn opvouwbare stretchers. Dat was wel superleuk. 

Het was ook gezellig want we speelden de helft van de tijd spelletjes. Het was volle maan en we 

maakten ’s avonds laat een moon walk op het meer.  

  

Ik vind het leuk om koekjes te bakken en ik kan al zelf een recept maken. Dat is een heel lekker 

recept met chocoladestukjes en rozijnen in de koekjes. (Het zijn vanillekoekjes.) 

  



Over tien dagen gaan we een hele lange tocht maken naar de poolzee. En dat wordt nog kouder. En 

dan moeten we nog meer kleren mee nemen en nog meer eten en nog meer spelletjes. We gaan 

niet alleen, maar we gaan met een ander gezin, hetzelfde gezin waar we vorige week mee hebben 

gekampeerd met volle maan. Dus we gaan weer met zijn allen in die grote tent, wel twee weken. 

Gelukkig is er ook nog een jongetje bij, en dat is een van onze beste vrienden. Hij heet Justin en hij 

loopt bijna altijd in een t-shirt, ook al is het buiten heel koud. We hopen onderweg een ijsbeer te 

zien maar dat is niet heel waarschijnlijk. Rendieren is waarschijnlijker. Dat zou ook al heel leuk zijn. 


