
1ste update uit de USA 

 
Eerste paar dagen/week in een woord samengevat : ge-wel-dig. Na mijn vliegreis afgelopen 

donderdag kwam ik om 2:10PM aan hier in de USA  op Chicago Airport. Eerst ben ik naar 

een hotel gegaan met een hoop andere AFS-studenten waar we gegeten hebben. Daarna 

gingen we met een bus naar het vliegveld van Milwaukee waar mijn hostfamily me heeft 

opgehaald. Deze dag was voor mij super lang dus ik was super moe maarja ik moest gelijk de 

volgende dag naar school om mijn vakken uit te kiezen. De vakken die ik voor het eerste 

semester gekozen heb zijn: 

 1ste uur : Mass Media (een les waarin je filmpjes maakt en leert internet gebruiken) 

 2de uur : Jr. American Literature (een les waarin je teksten en gedichten leest) 

 3de uur : Geometry (de wiskundeklas die ik gekozen heb) 

 4de uur : Study Hall (een uur waarin je huiswerk kan maken of gewoon een beetje kan 

chillen) 

 5de uur : Lucnh , spreekt voor zich  

 6de uur : U.S. History ( les waarin ik over de Amerikaanse geschiedenis leer) 

 7de uur : Astronomy (sterrenkunde, sterrenbeelden lezen dat soort stuff) 

 8ste uur : Beginning Weights and Fitness (soort van gymles) 

School begint om 7:30AM en eindigt om 2:45PM. Na school wacht ik dan tot 4 uur, dan 

begint voetbal training. De school heeft me in het Junior Varsity team geplaatst. (Varsity is 

voor senior/juniors, JV is voor juniors/sophomores/freshmen en JV2 is ook voor 

juniors/sophomores/freshmen maar dan een wat lager niveau). Vanmiddag heb ik mijn eerste 

wedstrijd gespeeld en met 3-1 gewonnen dus dat was een goed begin (ook nog een goaltje 

meegepikt). 

De eerste schooldag was heel chaotisch en ik ben een paar keer verdwaalt omdat de school zo 

groot is  Maar uiteindelijk was het een heel leuke dag en heb ik veel vrienden gemaakt. 

In de avond heb ik mijn eerste American Football wedstrijd bijgewoond en het was echt zoals 

in de films. Cheerleaders, dansers en de schoolband gaven shows tussen de game door en er 

waren super veel mensen omdat het een Varsity game was. Ookal begrijp ik nog vrij weinig 

van Football was het toch heel tof om te zien. 

In het weekend ben ik met Jeff(hostdad) en broertjes Elias en Henry op hun boot op een meer 

geweest. Eli en ik mochten achter de boot hangen met een grote band en dan ging Jeff heel 

hard met de boot, echt heel gaaf. 

Nu heb ik mijn eerste echte schoolweek die tot nu toe best soepel verloopt (Ik verdwaal bijna 

niet meer !! ). Aanstaande donderdag en zaterdag heb ik weer voetbalwedstrijden waar 

ik heel erg naar uit kijk. Wat misschien heel raar klinkt is dat ik nu al moeite begin te krijgen 

met Nederlands schrijven, maar ik neem aan dat dat alleen maar een goed teken is dat ik aan 

het settelen ben  

https://pjotrleemansusa.wordpress.com/2016/09/14/1ste-update-uit-de-usa/


Dit was het wel zo een beetje voor nu, binnenkort schrijf ik weer wat nieuws. 

Groeten uit de U.S. 

See Ya !  

Pjotr 

  



 


