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Biking around the NorthSea: Part 3
zondag 1

bridlington

fietsen
30 km
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victoria

Vragen:
- wat is het verhaal van de burgemeester van
hartlepool
- wat is barghest
- wat is mackem
- wat is cauld lad of hylton
- wat is gitzwart whitby
- hoe new is castle? (maak foto)
- waar is de ton van bridling? (maak foto)
- wat is het midden van middlesborough? (maak foto)
- wat is de scar van scarborough? (maak foto)
- wie is de engel van het noorden?
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Weekopdracht Floris:
- Boek vooraf: Dracula van Bram Stoker
- geef spreekbeurt over de zweefbrug van
Middlesbrough
- hoeveel km fietsen we iedere dag?
- maak woordenlijst in engels van
fietsonderdelen.
- maak iedere dag een foto van een brug

Weekopdracht Willemijn:
- Schrijf iedere dag een stukje van een verhaal over
- hoeveel calorieen per dag/totaal? stijgingsmeters, etc? een meisje dat woont in middeleeuws klooster in
whitby
- Maak iedere dag foto van iets typisch engels (iets
wat je nog niet gezien hebt in nederland)
Weekopdracht Janine:
Weekopdracht Emilie:
- Tel iedere dag het aantal kerken dat je
ziet.
- Teken al het eten dat je lekker vind
- Teken iedere dag jezelf en de plek waar

Boek vooraf:
199 steps van Michel Faber

Victoria House
The White House, Burniston Road, Scarborough, North Yorkshire, YO13 0DA
116, Newton Road
Victoria Road, Bridlington, YO15 2AT, Verenigd Koninkrijk
Great Ayton
Henrietta Street 6, Whitby, YO22 4DW, Verenigd Koninkrijk North Yorkshire
TS9 6DL

Thorpe Thewles Lodge

Drummoyne
Stockton-On-Tees, Teeside
TS21 3JB (Map)
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