20-09-2016

Groep 1 t\m 8 hebben dinsdag smaaklessen gekregen.
Groep 5 t\m 8 hadden ook een (soort) juf die hier vroeger
op school heeft gezeten.
In het 1ste groepje
enna, Frans, Johan,
Silke en ik in zaten
mocht je dingen
proeven. Lychees waren
de 1ste die we mochten
proeven; degenen die
het lekker vonden
waren Silke en
Sienna!!!
Het 2de was grapefruit; het was een soort rode sinaasappel.
Het was wel lekker, maar wel bitter. Iedereen vond het
lekker.
Het 3de was rucola; dat was ook een beetje bitter, maar
iedereen vond het lekker (maar Silke vond het niet zo heel
lekker).
Het 4de was oude kaas; dat was niet bitter en bijna
iedereen vond het lekker behalve Silke. Het rook heel vies
naar schimmel
Het 5de was……. DROP!!! Heerlijk de drop was zoet
iedereen vond hem lekker we mochten zelfs een extra
(niet doorvertellen hoor)
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Het 6de waren zilveruitjes; iedereen vond het vies. Frans
had het niet geproefd, want hij wist zeker dat hij het niet
lekker vond!!!
Het 7de was………. KETCHUP!! Dat was lekker; iedereen
vond dat ook lekker
En het 8ste was LEKKERE HONING!!!! De honing was lekker
zoet.
WEET JE DAT: honing goed is voor je keel is er zitten goede
voedingstoffen in je kan het ook gebruiken voor een wond .
De 20 min. waren om. Nu gingen we naar een ander. Daar
gingen we zien hoeveel voedingstoffen er in wit brood en
bruin brood zitten. Bruin brood was gezonder.
En toen waren er weer 20 min. om
Het 3de onderdeel was………RUIKEN!!!
Er waren koffiebonen, koffiebonen voordat ze gebrand
waren, vanille, kaneel, soja, en verder weet ik het even
niet meer. We mochten ook nog onze vinger in de kaneel
steken en opeten met onze neus dicht en daarna met
gewoon neus open en met neus open proef je meer.

