Leuke Tijd
Ik ben in de OKAN klas sinds december, en heb ik hele
leuke tijd gehad en nieuwe mensen ontmoet. We hebben
samen enkele onvergetelijk momenten beleefd. We zijn met onze
leerkrachten naar verschillende plaatsen gegaan en hadden een
waardevolle tijd.
Eerst zal ik over The Egg praten. We zijn op donderdag en vrijdag
27 en 28 april 2017 naar The Egg in Brussel-zuid gegaan met
de klas (de OKAN-klas),ook met twee van onze leerkrachten en
met Mevrouw Van Driessche, de directrice. We hebben kaartjes met
informatie moeten uitdelen en de mensen verwelkomd. Nadien
hebben we grappige foto’s genomen. Ik heb met de grote baas van
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de GO gesproken, zij toonde veel respect.
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En op de ende van de tweede dag hebben we een zak met een GO
T-shirt, GO pennen en een eend gekregen. Ik heb een hele leuk tijd
gehad!

Een Interessante Dag
!
!
Op 27 april zijn we naar twee musea gegaan, BiP(Brussels
Informatie Punt) en BelVue. In BiP hebben we een spelletje
gespeeld, het was om meer informatie te krijgen. Het was een
zelfrondleiding, we hebben vragen gekregen en we moeten zoeken
naar de kamer die bij deze vraag hoort. Het was leuk, maar voor
mij was BelVue leuker. BelVue geeft veel informatie over de
geschiedenis van België, ik vind geschiedenis heel interessant. Je
kan er filmpjes over specifieke onderwerpen bekijken, de filmpjes
zijn heel interessant voorgesteld.
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Het was een mooie zonnige dag, een perfecte dag voor een
wandeling in het park. In het park hebben we onze middagsmaal
gegeten. We hebben de koning gezien, hij was in zijn auto maar
rond de auto was mens die honden rijden.
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Maar Mijnheer Michael heeft een verrassing voor ons, hij heeft
afspraak in het Vlaamse Parlement gemaakt. nu weet ik meer over
het Vlaamse Parlement.
Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het
Vlaams Parlementsgebouw in Brussel.
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Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse
Gemeenschap vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het
Vlaams Gewest, de andere 6 leden zijn afkomstig uit het kiesgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 6 leden mogen
uitsluitend stemmen over zaken betreffende de
gemeenschapsmateries, aangezien het Vlaams Parlement geen
gewestbevoegd heden kan uitoefenen in Brussel.
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Haya
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