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EUROPA TRIP
Leer de wereld kennen vanuit het Ostrea!

IN HET NUMMER
VAN DEZE WEEK:

Engels - 2
Frans - 3
Spaans - 4
Duits - 5

EUROPA REIS

Tips van de docenten
In deze nieuwsbrief vind je veel wist-je-datjes over de
vreemdetalenlessen die je bij ons op het Ostrea kunt volgen. Je
leert niet alleen over de reguliere lessen, maar we vertellen je ook
veel over de cultuur van de verschillende landen.
Let wel goed op! Gedurende de Europa trip gaan we jullie kennis
grondig testen!
Ben jij klaar voor de reis?

By Miss Maliepaard
- English teacher

English

WILLIAM THE CONQUEROR

Did you know?
Er zijn veel Engelse woorden die lijken op woorden uit
het Frans. Dit komt omdat Engeland in 1066 is veroverd
door William the Conqueror. Hij kwam uit Normandië en
eiste dat alle inwoners van Engeland Frans gingen
spreken.

Antwoord 1:

GAMES

Did you know?
We spelen bij Engels vaak spelletjes! Hierdoor
is het onthouden en leren van grammatica en
woordjes veel leuker. Ook is het een leuke
afwisseling tijdens de schooldag!

Antwoord 2:

QUEEN ELIZABETH

Did you know?
Queen Elizabeth II is de langst regerende vorst die Engeland ooit
heeft gehad. Ze is koningin sinds 6 februari 1952. Daarmee is ze de
eerste koningin die een Sapphire jubileum had.

Door Engels te spreken kun je in bijna
ieder land met mensen communiceren!
Engels is een wereldtaal

Français

Par Madame van der Pol
- Professeur de Français

Antwoord 3:

NAPOLEON

Tu savais...?
In de tijd van Napoleon had Nederland een
Franse regering en in die tijd werd de PZC in het
Frans geschreven. Die krant stond dan vol met
alle veldslagen van Napoleon.
Tu savais...?
Tijdens de zomervakantie gaan er elk
jaar meer dan twee miljoen
Nederlanders naar Frankrijk.

HOGE HAKKEN

Tu savais...?
In de tijd van Lodewijk de 14e waren het niet de
deftige vrouwen, maar juist de deftige mannen die op
hoge hakken liepen in Frankrijk.
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AFWISSELING

Tu savais...?
De dobbelsteen bepaalt of je mag laten horen of je je
woordjes geleerd hebt en we doen vaak taalwedstrijdjes…
De leesboekjes staan ook online, zodat je hele familie mee
kan lezen…
Je werkt in een boek of je kunt alles ook op de computer
maken, lezen en luisteren…

Espagnol

De señorita Van de Voorde
- Espagnol
CHURROS

¿Sabías que?
Helaas gaan we niet op buitenlandreis naar
Spanje, maar om ervoor te zorgen dat jullie
toch een beetje Spanje meemaken in de
lessen wordt er elk jaar getrakteerd op
churros. Rico!! (lekker!)
Ciao wordt als informele afscheidsgroet
gebruikt vooral onder jongeren. Veel
mensen denken dat het Italiaans is,

Antwoord 5:

maar in het Spaans is het ook goed.

TALENMIX

¿Sabías que?
Er zijn vier officiële Spaanse talen. De
eerste is Castiliaans, dit is het Spaans
wat je op school leert. Daarnaast
Catalaans, zoals in Barcelona ook
gesproken wordt. En Galicisch en
Baskisch, deze worden gesproken in
het noorden van Spanje.
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TEAMWORK

¿Sabías que?
Je werkt bij Spaans vaak in tweetallen of in een groepje van
vier. Op deze manier kan je samen de grammatica oefenen of
een leuke spreekopdracht doen. Door het leren van de
Spaanse taal zijn er in de toekomst mogelijkheden om o.a. in
Spanje stage te lopen of vakantiewerk te doen.

Von Frau Sentel
- Deutschlehrerin

Deutsch

HARIBO

Wisst ihr, dass...?
Haribo snoepjes komen oorspronkelijk uit Duitsland, het
hoofdkantoor is in Bonn gevestigd. De naam is afgeleid van
de snoepproducent Hans Riegel uit Bonn. Het meest bekende
produkt van Haribo zijn de gummibeertjes.

Wist je dat Duits de tweede meest
gesproken taal is in Europa? Er zijn
ongeveer 97 miljoen Duitstaligen in
Europa.

Antwoord 7:

GEZELLIGHEID

Wisst ihr, dass...?
In de Duitse lessen wordt regelmatig
een muziekopdracht gedaan en twee
keer per jaar doen we een Pubquiz.
De getallen in het Duits herhalen we
elk jaar met een speciale Sinterklaasen Paasbingo. Dat zijn altijd hele
gezellige lessen.

Antwoord 8:

DE GEBROERDERS GRIMM

Wisst ihr, dass..?
De Gebroeders Grimm waren twee broers die allebei belangrijk waren
in de Duitse literatuur en geschiedenis. De twee broers heetten
Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. Jacob was taalkundige en zijn broer,
Wilhelm, verzamelde volksverhalen. Alle volksverhalen werden
uiteindelijk verzameld om in één groot boek te stoppen, Kinder- und
Hausmärchen. Hierin staan sprookjesverhalen die al veel kinderen
gelezen hebben.

