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Hey, ik hebt mijn eerste blog in het nederlands geschreven. Wilt jij even 
voor mijn kijken of er geen fouten in staan  Ik wil natuurlijk wel de blits 
maken bij mij vrienden!! Thanks!! I owe you…

Mijn eerst halve jaar in nederland

Ik woon nu een half jaar in nederland en zit op een nederlandse school. Dat was in het 

begin wel lastug, omdat ik de taal nouwelijks verstont. 

En het is hier heel anders als de US. Je word niet opgehaalt door een bus, maar 

gaat met de fiets naar school. Soms brengen je ouders je met de auto, maar 

alleen als het hart regent of zo.

Iedereen fiets hier zonder helm. Dat kan omdat er fiets paden zijn. Zonder helm fietsen is 

veel lekurder!! Het is hier wel een stuk kouder dan in California. 

En het reegent echt super vaak! Je moet dan een reegenpak aan of een pareplu 

mee nemen.

Ik mis jullie alemaal wel. Ik mis vooral de surfen op de zee. Amsterdam ligt een stukje 

van de zee af. Gelukig is nederland een heeeel klein land. Mensen vinden 

het hier al lang als je twee uur moed rijden!!! Nou, dat is een makie.

Mijn vriend in nederland heet Bart. Hij heeft van dat heele wite haar. Typical Dutch  

(echt nederlands). Maar klompun dragen ze hier niet meer hoor! Het is nu bijna vacantie.  

In nederland heb je zes weeken vrij. In mijn volgende blog zal ik jullie meer over de 

vacantie in amsterdam vertellen.
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Hey, ik hebt mijn eerste blog in het nederlands geschreven. Wilt jij even 
voor mijn kijken of er geen fouten in staan  Ik wil natuurlijk wel de blits 
maken bij mij vrienden!! Thanks!! I owe you…

Mijn eerste half jaar in Nederland

Ik woon nu een half jaar in Nederland en zit op een Nederlandse school. Dat was in het 

begin wel lastig, omdat ik de taal nauwelijks verstond. 

En het is hier heel anders dan de US. Je wordt niet opgehaald door een bus, maar 

gaat met de fiets naar school. Soms brengen je ouders je met de auto, maar 

alleen als het hard regent of zo.

Iedereen fietst hier zonder helm. Dat kan omdat er fietspaden zijn. Zonder helm fietsen is 

veel lekkerder!! Het is hier wel een stuk kouder dan in California. 

En het regent echt super vaak! Je moet dan een regenpak aan of een paraplu 

meenemen.

Ik mis jullie allemaal wel. Ik mis vooral het surfen op de zee. Amsterdam ligt een stukje 

van de zee af. Gelukkig is Nederland een heeeel klein land. Mensen vinden 

het hier al lang als je twee uur moet rijden!!! Nou, dat is een makkie.

Mijn vriend in Nederland heet Bart. Hij heeft van dat hele witte haar. Typical Dutch 

(echt Nederlands). Maar klompen dragen ze hier niet meer hoor! Het is nu bijna vakantie. 

In Nederland heb je zes weken vrij. In mijn volgende blog zal ik jullie meer over de 

vakantie in Amsterdam vertellen.
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