
(Fotos onderaan de pagina) 

Nieuw jaar, nieuwe blog. En ja inderdaad ik heb al in 2 maanden niks meer 
geschreven.. sorry daarvoor. Inmiddels hebben al een paar mensen me gevraagd 

wanneer ik weer eens wat zou schrijven dus bij deze  (dankjewel voor het 
herinneren Oma). In 2 maanden tijd is er zoveel gebeurd, heb ik super veel toffe 
dingen meegemaakt, zoveel dat ik het niet eens allemaal meer kan herinneren. Ik ga 
mijn best doen om er wat van te maken. 

Ik zal maar eens beginnen met school, want ja daar breng ik het meeste van mijn tijd 
door. Semester 2 is begonnen afgelopen Januari dus ik heb weer een heel nieuw 
vakkenpakket gekregen met allemaal vakken waar ik nog nooit van gehoord had. Ik 
heb nu het 1ste uur een foods-class, waarin we elke week een verschillend gerecht van 
een bepaalde plek in de wereld maken dat is waarom de klas “global foods” heet. 
Daarna heb ik Chemistry, wat wel even moeilijk was om weer op te pakken aangezien 
ik het al in 3 jaar niet meer gehad heb op het Cambreur maar dat gaat nu ook al weer 
prima. Het 3de uur heb ik een fotografie klas waarvoor we elke maand naar 3-4 
verschillende plekken buiten school moeten gaan om foto’s te maken. Ik dacht dat het 
wel een goed idee was zodat ik extra veel foto’s en herinneringen weer mee terug kan 
nemen naar Nederland om aan iedereen te laten zien en ik zal proberen de foto’s van 
de schoolcomputers naar mijn laptop te brengen zodat ik ze ook hier op kan posten. 
Maar mijn fotografie skills zijn nog niet zo geweldig dus misschien wacht ik daar nog 

maar even mee  (en de helft van alle fotos zijn van Lily, dus daar hebben 
jullie ook vrij weinig aan) Het 4de uur heb ik mijn Engels klas en daarna lunch. Dan 
het 5de uur een Microsoft Office klas die vrij saai en gemakkelijk is, maar wel van pas 
kan komen later en ik zit in die klas met een paar vrienden dus dat maakt het ook wel 
weer leuk. Zesde uur heb ik weer een U.S. History class, maar deze keer van een 
andere leraar en in een klas met wat andere leerlingen maar die klas is dan wel weer 
interessant omdat het over de geschiedenis van de V.S. gaat waar ik vrij weinig van 
weet sinds we daar niet zo veel over leren op school in Nederland. Het laatste uur van 
de dag heb ik ook weer een gym-class maar een andere dan laatste semester, ik zit nu 
in Team-up with Fitness. De naam zegt het al, in deze klas doe je teamsporten zoals 
basketbal, volleyball, voetbal etc. dus dat is ook tof om de dag mee af te sluiten. Elke 
dag ben ik rond 2:45 klaar met school, behalve op woensdag dan is het 1:45 en 
hebben we een soort van 40 minuten rooster. 

Elke dag het eerste uur op school hebben ze hier wat ze de “announcements” noemen 
en dan spreekt er een leraar of een paar leerlingen door speakers in alle klaslokalen 
een bepaalde boodschap, of het lunch menu van de dag of de uitslagen van de 
schoolsporten of dat soort dingen. Ik wist nooit dat dat echt een ding was dus dat 
vond ik wel grappig om te melden. Maar wat me nog meer verbaasde is dat elke dag 
aan het einde van de announcements iedereen opstaat en naar de Amerikaanse vlag 
in de klas draait en dan de “pledge of Allegiance” opzegt. De eerste keer dat ik het 
hoorde en iedereen opstond snapte ik er natuurlijk een bal van. Blijkbaar is dat 



normaal hier, en zoiets was wel te verwachten eigenlijk sinds Amerikanen natuurlijk 
“patriotic “zijn. 

In de winter ben ik vooral met de bus naar school gegaan en naar huis, maar de 
winter is hier al weer zo’n beetje tot een einde gekomen dus ik ben al een paar keer 
met de fiets naar school geweest. 

Ik ben wel blij dat de winter bijna voorbij is want ik heb het wel een beetje gehad met 
de kou. Maar het was wel heel leuk om weer een keer goed veel sneeuw te hebben die 
super lang blijft liggen. Het is een paar keer gebeurd dat sneeuw voor 3-4 weken bleef 
liggen, dus ben ik ook een paar keer met mijn hostfamily wezen skiën en 
snowboarden bij een ski-resort hier op 10 minuten rijden van mijn huis. Op een 
gegeven moment lag er zoveel sneeuw in de achtertuin dat Jeff ( mijn hostdad ), Eli, 
Henry en mij op een band vastgebonden aan de ATV door de sneeuw in de tuin heeft 
getrokken, dat was echt super gaaf. Het was een beetje hetzelfde als dat we afgelopen 
zomer hadden gedaan met de band achter de boot op het meer maar deze keer was 
het dan zo’n 40 graden kouder en deed het wat meer zeer om op de grond in de 

sneeuw te vallen in plaats van in het water..  

Twee weken geleden hadden we een lang weekend dus zijn we met de family voor 2 
dagen in een waterpark geweest op ongeveer 2 uur rijden van hier. Twee dagen lang 
genoten van een super groot zwembad met 8 of 9 verschillende glijbanen en een 
bubbelbad dat echt bloedheet was omdat het buiten was en het buiten nog steeds 
rond het vriespunt was. Ze hadden daar ook een soort van namaakgolf waar je of kon 
“surfen” ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen maar in de slide show staat een 
foto ervan die het misschien wat duidelijker maakt. Ik wilde dat natuurlijk proberen, 
maar vergat dat ik niet de handigste ben dus ik viel van dat surfboard af en natuurlijk 
zat mijn zwembroek niet helemaal goed vast dus door de sterke golf werd mijn broek 
half naar beneden getrokken. Erg beschamend.. hahaha. Maar desondanks was het 
toch heel leuk om te doen. Bij het waterpark zat ook een hotel waar we in gingen 
overnachten. In de avond gingen we naar het all-you-can-eat buffet, en ik lieg niet als 
ik zeg dat ik letterlijk alle dingen die ze hadden gegeten (niet zo’n heel best idee als je 
de volgende dag weer het zwembad in moet). Al met al was het een super gaaf 
weekend en fijn om even weg te zijn van de kou voor een tijdje. 

Sinds het zo koud is heb ik in de winter niet super veel aan sport gedaan omdat de 
binnensporten die ze hier in de winter hebben (basketball, wrestling, zwemmen en 
ijshockey) niet zo mijn ding zijn. Ik heb dus maar de winter doorgebracht in het 
Fitnesscenter op school (of gewoon lekker in mijn warme bed :P). Nu begint over een 
weekje het Track and Field seizoen, oftewel atletiek. Eerst gaan we voor een maand 
ongeveer buiten trainen en binnen wedstrijden doen totdat het warmer is en we ook 
buiten wedstrijden hebben. Mijn doel is om de winterkilo’s er maar weer eens van af 
te lopen… 

Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd afgelopen maanden en ik denk dat ik een hoop 
dingen over het hoofd gezien heb maar ik ga proberen om weer maandelijks te 



schrijven i.p.v. zo lang te wachten. De tijd vliegt dus ik heb niet door dat alles zo snel 
gaat, en ik ben nu alweer over de helft van het jaar. Nog een paar maanden te gaan!! 

Tot snel, 

Pjotr 

    

  







 









 


