


OP BEZOEK BI.' HET
NATUURHISTORTSCH TIAU SEU]IA

llt^ NE: lk vond het heel leuk in het
museum. Er waren hele grote dingen.
lk ben in een museum geweest, het was het
Natuurhistorisch Museum. We hebben van
een vrouw een potlood en een boekje gekre-
gen en daarin moest je alles schriiven want
er zaten allemaal vragen in en die moest je
beantwoorden. lk zag daar allemaal dieren
en insecten, ik vond de grote dieren heel op-
vallênd. lk vond de potvis het interessantste.
Allê diêren haddên plastic ogen. Het leukste
vond ik dat je steeds naar een andere kamer
moest. Het interessantste diêr vond ik de
ijsbeer want hij was heêl mooi wit en wat ik
heel eng vond was de krokodil.

,Ellllo: 21 februaÍi gingen we naar
het Natuurhistorisch Museum. Het was
leerzaam. Er waren echte dieren, maar
ze haddên knikkerogen omdat ze de
echte ogen eruit hebben gehaald omdat
het zou rotten. We zagen een potvis en

.r slangen en er was een giraffenskelet.
We zagen dinosauruseieren en een
wolf, een kameel en een dolfrn.
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i^AllÍ,u lkvond het heel leuk in het Natuur-
historisch Museum. lk zag het skelet van een hele
grote potvis. Toen hadden we een speurtocht ge-
daan. lk had de speurtocht met Mila gedaan. lk
vond het egeltje in het McFIurry doosje zielig om-
dat hij daardoor dood is gegaan. lk schrok van de
dromedaíis, omdat ik hem niet zag. lk zag ook de
vlinders. lk vond ze heel mooi. lk zag ook een kalÍ
met 2 hooÍden. Als laatste zag ik eieren, zeedieÍen
en zoogdieÍen. lk vond het heel leuk en gezellig.
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mOH lt^ED: rk had
een koe gezien met twee
koppen. En een hert met
twee koppen en ook het
skelet van een potvis.
Ook het skelet van een
giraffe. We zagen ook
de nek van een mens.
Ook zag ik een krokodil-
lenhuid, de penis van een
potvis, een mammoel
skelet, eên tijgerhuid, een
chimpanseehuid, vissen
en een vlinder
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