
Homecoming, Conference Champs en 

AFS Kamp 

 
Een maand geleden vertrok ik vanaf Schiphol naar de USA en ik kan niet geloven hoe 
snel de tijd is gegaan.Er is zoveel gebeurd de laatste maand dat ik niet alles heel goed 
tot in detail weet, maar ik ga mijn best doen jullie zoveel mogelijk te vertellen. 

Mijn tweede schoolweek was Homecoming week. Dit is de week waarin de school 
helemaal op zijn kop staat en iedereen heel de week in de weer is met allemaal 
activiteiten om “schoolspirit” te promoten met op vrijdag een grote American 
Football game en op zaterdag een ‘Dance’ (formeel schoolfeest). Elke dag gaat 
iedereen verkleed naar school met een bepaald thema : 

Maandag: America Day, iedereen in rood-wit-blauwe-kleding. 

Dinsdag: Olympic/ 80s’ workout day. 

Woensdag: States’ Day elk leerjaar had zijn eigen staat toegewezen gekregen. 

Donderdag: Class Day, elk leerjaar had een verschillend thema. 9th grade was Neon, 
10th grade was Pajamas, 11th grade Tie dye en 12th grade Toga. 

Vrijdag: BLUE AND GOLD (de schoolkleuren blauw en geel/goud) 

Donderdag avond was de  powderpuff game, dit is een flagfootball game waarin de 
junior en senior meisjes de football wedstrijd spelen in plaats van de jongens en de 
jongens de cheerleading deden, dit noemen ze dan man poms , echt super grappig om 
te zien. Ik kon hier jammer genoeg niet bij zijn, omdat ik ziek was maar de senior 
jongens deden de volgende dag bij de pep rally de “dans” nog een keer: echt kei 
grappig. De pep rally is dat alle leerlingen van school samenkomen in de gymzaal en 
allerlei optredens worden gedaan en verschillende schoolsportteams gepresenteerd 
worden, allemaal voor extra schoolspirit. Op vrijdagavond was de footballgame tegen 
Waukesha West die we gemakkelijk zouden moeten winnen, maar die we uiteindelijk 
met een best wel groot verschil verloren. Maar dit schijnt traditie te zijn hier in 
Mukwonago, want in 7 jaar is 7 keer op rij de homecoming-game verloren. Toch was 
het een super leuke avond. Op zaterdag was de homecoming dance. Ik zou eigenlijk 
samen met Eli (hostbro) en een groep meiden gaan, maar hij ging niet meer, omdat 
hij vergeten was zijn kaartje te kopen, dus ging ik in mijn eentje met die hele groep 
meiden, was wel grappig om een hele “fotoshoot”te doen vantevoren (zie foto’s hier 
onderaan :P). Uiteindelijk was deze avond ook weer heel leuk en gezellig en heb ik 
weer een boel nieuwe vrienden gemaakt op het schoolfeest. 

De week na homecoming was mijn eerste echte normale schoolweek zonder 
activiteiten. Het was leuk om dit allemaal mee te maken toen het nieuw was maar 
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school blijft school dus ik moest ook wel hard werken om een beetje op gang te 
komen en goede cijfers te halen. inmiddels heb ik wel door, hoe het er hier aan toe 
gaat en heb ik straight A’s voor al mijn vakken (allemaal 10en). 

De laatste maand ben ik ook heel druk geweest met voetbal. Elke week heb ik zo’n 2 
tot 3 wedstrijden gevoetbald en elke dag getraind, super tof maar wel vermoeiend. 
Het seizoen is nu jammer genoeg al weer over maar we zijn wel kampioen geworden: 
in onze Conference met 8 gewonnen wedstrijden en 2 gelijkgespeeld (en nog een paar 
niet-conference wedstrijden waarvan we er wel een paar verloren hebben). Let’s go 
MUKWONAGO INDIANS !!!  Deze winter ga ik proberen in het basketbalteam te 
komen en misschien met een indoor voetbalteam mee te doen. In de lente ga ik 
Lacrosse spelen, ook weer helemaal nieuw, maar ik heb er heel veel zin in !! 

Vorig weekend had ik een kamp met andere AFS studenten uit mijn regio. Eerst 
konden we het gebouw niet vinden waar we moesten zijn, omdat het op zo’n 
afgelegen plek was.  Het hostel was niet van geweldige kwaliteit, maar gelukkig waren 
de andere exchange students wel heel aardig en heb ik daar ook weer een stel nieuwe 
vrienden gemaakt. Het ontbijt was overigens wel echt heeeeel lekker. Zoals eigenlijk 
al het eten hier, alle porties zijn super groot en er is heel veel keuze uit verschillende 
soorten eten. ik heb me de laatste maand met van alles en nog wat volgegeten tot ik 
niet meer kon, maar goed dat ik ook zoveel sport anders was ik nu al dik geweest. Ik 
ben inmiddels ook in Walmart geweest, wat echt immens groot was, en er rijden echt 
dikke mensen rond in van die bestuurbare karretjes, super grappig om te zien. 

Verder is de afgelopen maand vooral school geweest en een beetje rondhangen met 
vrienden. En komende weken ga ik me klaarmaken voor de winter die eraan zit te 
komen. Ik ben bang voor wat er gaat komen want ze zeggen dat het een strenge 
winter gaat worden in vergelijking tot vorig jaar met een meter sneeuw of meer dus ik 
ben benieuwd :p 

Dat was het wel weer voor nu , tot snel !  

 Pjotr 

 











 


