
Mijn vakantie met Jelle



Jelle en ik hadden een kasteel gemaakt



We waren naar 
het scheepvaart-
museum gegaan. 
In de duikboot 
zaten bommen. 
Het was toen 
oorlog.



Jelle en ik waren naar een restaurant gegaan. 
We waren op een karretje gegaan.



Dat was mijn laatste dag. We hadden een 
ijsje gegeten.



Mijn vakantie in
Colombia



Dit is de vlag van Colombia



Ik ben om 7 u wakker geworden. Ik voelde me 
nerveus omdat ik nog nooit naar Colombia 
was gegaan. Dus probeerde ik zo goed mogelijk 
me om te kleden en zette ik alles voor de laat-
ste keer klaar. We reisden naar het vliegveld 
en namen het vliegtuig richting Barcelona 
waar we een ander vliegtuig moesten nemen. 
De reis duurde 10 u . Het was heel lang 
maar het vliegtuig had een tv en een soort 
Nintendo waarmee ik filmpjes kon zien en 
zalig mocht spelen. Tot mijn grote verbazing 
kwamen we uiteindelijk in Colombia, Bogota 
(het was nacht) We kwamen uit het vliegtuig 
en namen onze bagage. 

Toen we onze familie zagen keek ik verbaasd 
een heel blij, mijn mama 

11 juli



12 juli

en mijn zus weenden van vreugde! Dan zijn we in de auto naar 
mijn onkels huis gegaan en zijn we laat gaan slapen. Na het slapen 
heb ik mijn papa gezien en we hadden geknuffeld.

Hier eten we in een restaurant. Papa zit naast Luisa. Het klein 
kindje is mijn nichtje. Naast haar zit mijn oma. Vooraan zie je 
mijn grote nicht en mijn onkel.



14 juli
We zijn in Bogota. We logeren bij ons onkels huis. Vandaag gaan 
we naar het gouden museum. Ik heb tot laat geslapen. Dan heb-
ben we ons ontbijt gegeten en met de taxi naar het gouden museum 
gegaan. Daarna zijn we naar Wimpi gegaan. Daarna zijn we 
naar de luchthaven gegaan om mijn tante, de zus van mijn mama 
te ontvangen. Dan zijn we naar huis gegaan en gegeten en daarna 
gaan slapen

Hier is Wimpi 
de winkel



18 juli

Ik ben naar mijn nicht gegaan en ik heb gespeeld in het zwembad 
en chips gegeten. Ik heb voetbal gespeeld. Daarna zijn we terug naar 
het zwembad gegaan en nog later was ik thuis. Daar heb ik nog 
spelletjes gespeeld



Vrijdag moesten we naar Bogota omdat wij naar San Andres 
moesten vliegen. We zijn om 15 uur toegekomen. We hebben onze 
valiezen gelaten dan zijn wij naar zee gegaan en zijn we op een 
watermoto gegaan

21 juli



24 juli

We hebben tot laat geslapen. We moesten onze valiezen maken omdat 
we terug naar Bogota moesten. Maar het vliegtuig was al vol dan 
moest ik wachten.



30 juli

We zijn naar het park van koffie gegaan. Het was leuk. We hebben 
theaters gezien. We hebben veel dingen gezien. Ik was op een trein 
geweest en ook op een teleferik. Ik heb taart van koffie gegeten.



Ik heb sombrero mexicano gegeten en daarna was er een vriend 
gekomen om paard te rennen. Mijn paard was nerveus. We hebben 
over rivieren gestapt . Het was leuk. Daarna zijn we naar huis 
gegaan en zijn we gaan slapen

9 augustus


