Hallo, wij zijn groep 8 van de Rietslenke we hebben meegedaan aan De Techniekdag 2019!
We kregen 2 opdrachten: We moesten verzinnen hoe de dozen
het beste op de pallets pasten en hoe je met plastic om kan
gaan. Wij mochten naar het bedrijf Niverplast en Solutions we
kregen daar een rondleiding en mochten in Solutions een
windmolen bouwen en die mochten we daar in de avond
komen ophalen want dan moesten de kinderen een rondleiding
geven aan de ouders. Om De Techniekdag te winnen moest je
een vragenlijst beantwoorden. Ook moest je een presentatie
maken maar wij hebben er voor gekozen om een website te
bouwen omdat we dat een origineel vonden en we natuurlijk graag wilden winnen!
We werden overvallen door mensen van Niverplast want wij waren bezig met voorbereidingen van het kamp en
toen kwamen ze binnen met een heel groot bord waarop stond dat we hadden gewonnen we waren helemaal door
het dolle heen!
En toen was het zover 24 juni! We gingen naar NEMO, om half
elf vertrokken we met de bus. Het was erg gezellig in de bus,
toen we eenmaal aankwamen in NEMO was het half 2. We ging
naar binnen en toen moesten we op een soort grote tribune
zitten. Daar kregen we uitleg over wat we gingen doen. We
werden in 8 groepen gedeeld met 1 begeleider. Er waren 4
verdiepingen. Daar mocht je helemaal vrij rondlopen om 2 uur
moesten we naar de kettingreactie gaan kijken. Dat is een soort
domino van objecten. Bijvoorbeeld iemand moest met een bal
een blokje om trappen en doordat dat blokje omviel ging er
weer wat anders bewegen. Uiteindelijk vloog er een soort raket
de lucht in.
Toen mochten we vrij rondlopen en allerlei proefjes doen. Ook kregen we een workshop over regenbogen en
geschiedenis. Zo kwam je bijvoorbeeld te weten hoe ze vroeger dachten dat het kwam dat er een regenboog was.
Op een gegeven moment was het half 5 toen hadden we heel
NEMO gezien en was het tijd om weer met de bus terug te
gaan. We hadden een hele leuke buschauffeur namelijk de
vader van 2 kinderen uit onze klas: Bram en Thijs. Op de helft
van de terugreis gingen we naar de McDonald’s want we
hadden nog extra geld gekregen voor wat eten en drinken en
onze juffen hadden ervoor gekozen om naar de McDonald’s te
gaan. Iedereen kreeg een happy meal en je mocht zelf kiezen
wat daar in zat. Toen we klaar waren met eten gingen we weer
in de bus. De buschauffeur deed allemaal muziek op van de musical en met een liedje ging iedereen staan en deden
we allemaal mee met het dansje, dat liedje heet de Courgette. We kunnen terugkijken op een hele leuke en
gezellige dag! Bedankt voor deze toffe prijs!
Groeten van groep 8 Rietslenke!

