Gevangenis museum van jan en Sem
We vertrokken om 9:00 van school we zaten bij een hele stomme school in de bus ze zongen alleen maar
liedjes maar waren super kinderachtig het was meer dan een halfuur rijden eindelijk kwamen we aan in
veenhuizen we zagen de echte gevangenis al we dachten dat we daar heen moesten toen moesten we naar
een ander gebouw dat een stuk zaaier er uit zag we liepen die kant op richting de ingang daar gingen we
verzamelen en toen mochten we naar binnen toen naam een mevrouw ons weer mee terug en toen gingen we
naar langs het slachthuis daar vertelde die mevrouw ons een verhaaltje toen gingen we naar de rode pannen
Daar stond een heel groot hek en daar stond
prikkeldraad en stroom op en die mevrouw vertelde
dat als je er aan kwam dat je gegrild werd en toen
gingen we naar binnen daar stonk het verschrikkelijk
toen liet ze ons een cel zien een 1 persoons en een 2
persoons cel toen gingen we naar de isolatiecel daar
stonk het nog erger toen mochten we naar het luchthok daar mochten de gevangenen een half uurtje luchten
’s ochtends en ’s avonds een half uurtje toen gingen we weer naar buiten toen mochten we naar de ingang
rennen en toen gingen we koekjes eten en wat drinken toen mochten we naar de auto’s toe daar mochten we
nog niet in kijken we liepen naar een andere gevangenis daar waren politie cellen daar was prikkeldraad in de
dakgoot als je dat door knipte schoot het uitelkaar er zaten een soort mesjes aan en toen gingen we naar
binnen en daar waren alle maal deuren aan de muur en die waren heel dik allemaal anders de ene was oud en
de andere nieuw en er waren 5 verschillende cellen de oudste zat alles vast aan kettingen ze hadden toen nog
een poepdoos en de andere cel was alles iets moderner en toen gingen we naar de politie busjes daar pasten
13 gevangene in en er waren ook pantserauto’s en die waren heel sterk en toen gingen we naar binnen we
gingen we naar dikke dirk die had een worst gejat en nu moetie als pispaaltje staan er stond daar ook een
botten breeker die echt is gebruikt je mocht 9 keer slaan en 8 keer op de 4 ledematen en de 9 de keer op het
hart geslangen of het hoofd werd er af gehakt. Toen gingen we naar de madurodam bouw van het museum van
veenhuizen het was net echt en er waren ook pijnlijke dingen een duimklem
aan de tafel waren bordjes met de naam van de gevangene waren vast
gemaakt toen gingen we naar slaaphutten daar was kato en die zei dat niet
leuk was in het cachot in veenhuizen en toen gingen we weer naar binnen jas
en tas meenemen en toen gingen we naar de bus en wij waren eerder dan de
andere school die dachten dat hun achter in konden maar zat c.b.s de kiel er
al en de bron kon het niet hebben en ging zeuren en toen waren we weer in
de kiel aan ge komen einde en het was super leuk
= schandpaal

Verslag Jonnick en Jarno gevangenis museum,
We kwamen aan met de bus en we kregen een rondleiding. We gingen naar de cellen, er waren in
totaal 80 cellen voor 4$ Per dag kon je een tv huren. Ook kon je een half uur naar buiten en er waren
stalen bedden. Verder waren er grote hekken met stroom, er zit 200 volt op je word dan gegrild. De
mevrouw liet ons allerlei oude straffen zien: de botten kraker, de galg, de pispaal, hand hakker naar
beneden gooier van 100 meter hoog, vinger hakker, benen mepper. We zagen ook dingen van
vroeger zoals de slaapkooi.
Einde

Verslag Mariska, Babette
We zijn in de bibliotheek in schoonoord geweest.
Bij Corien oranje een schrijfster en toen we op fiets waren was het ijskoud.
Maar ze heeft ons wel veel vertelt over dat ze inspiratie kreeg toen ze in de
jungle woonde. en juf moest ook een quiz doen met nog een juf en onze
juf won een zak spekkies voor de hele klas.

verslag Keayden , Jonas
We gingen op de fiets naar de bibliotheek. En toen wonnen spekjes met een quiz.
Toen vertelde ze allemaal dingen zoals , de sago rups En toen ging Corien oranje een
zielig verhaal over Olivier. Olivier zat met het halsband van het paard te zwaaien en
dat wikkelde om zijn been en toen kwam er een tractor aan en dat paard sloeg op hol
en het paard zag dat het hek open stond en toen ging het paard op de weg met Olivier
er achter na 3,5 km kwamen ze bij een meer en dat paard ging in dat meer met Olivier
er aan vast en daar zat een visser en die ging Olivier er uit halen en er moet helikopter
komen van het ziekenhuis en hij moes wel een week in slaap worden gehouden en van
die zes dagen moest hij geopereerd worden en zijn been was zo erg beschadigt dat ie
er af moesten toen ging Olivier gewoon sporten zoals vroeger en hij won drie keer op
rij goud gewonnen met Zwemmen van de zelfde handicap die hij ook had van alle
leeftijden. En toen gingen we weer terug naar school op de fiets.

einde
Corien Oranje
We gingen naar de bibliotheek. We kwamen de zaal binnen en er zaten nog andere
scholen toen begon ze met zich voor stelen bla bla bla bla ………. Corien heeft in het
oer woud gewoont en at toen insecten Goorrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!
En ze heeft in een stad gewoont met 160000 mensen.ze hheft een jongentje ontmoed
die heet Olievier hij heeft een ongeluk gehad  Maar het kwam weer goed
 En toen kon hij weer zwemmen maarrrrrr
Met een been  Maar hij werd wel kampioen


