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Ruilbeurs 2de graad



Monsters met
landen maken



Sprookjesfiguren maken en
voorstellen aan elkaar! 



Toneel Raspoetin

Heeft Raspoetin
echt bestaan? 



Ja, hiervoor moeten we onszelf terugflitsen naar het jaar 1915, toen de Eerste Wereldoorlog
volop bezig was. We begeven ons naar het verre Rusland. Daar zat Nicolaas II Romanov(de
laatste tsaar (keizer) van Rusland) op de troon. Samen met zijn tsarina (Alexandra) woonde
hij in het prachtige winterpaleis in Sint-Petersburg. 

Nicolaas en Alexandra Romanov wilden heel graag een zoon. Die zou de troonopvolger
worden en zo de volgende tsaar van Rusland zijn. Nu kregen de tsaar en zijn tsarina al vlug 4
kinderen, maar het waren allemaal… Meisjes! Olga, Maria, Tatjana en Anastasia. En eindelijk,
na vele jaren kregen ze een vijfde kind, een jongen, Aleksej! Het hele land vierde feest, want
er was een echte troonopvolger, een ‘tsarevitsj’!

De vreugde was echter van korte duur, want Aleksej bleek ziek te zijn, heel erg ziek,
ongeneeslijk ziek. Hij had hemofilie, een bloedziekte. Iemand die deze ziekte heeft blijft
langer bloeden dan andere mensen, ook bij kleine wondjes zoals een sneetje of een
bloedneus. 

In die tijd werden mensen met hemofilie niet oud omdat er geen behandeling voor was. De
tsaar en tsarina waren hopeloos want de kleine Aleksej werd steeds zieker en zieker. Doordat
hij zo zwak was, moest hij overal worden gedragen. Hiervoor had hij een persoonlijke helper,
matroos Derevenko. 

Jaren gingen voorbij maar Aleksej werd maar niet beter. Tot er een heel vreemde man aan
het hof van de tsaar verscheen: Grigori Raspoetin. Van hem werd gezegd dat hij magische
krachten bezat. Raspoetin behandelde Aleksej, en met succes, want de tsarevitsj werd
(tijdelijk) beter. Hierdoor won hij het vertrouwen van de tsarina en werd hij al snel
volwaardig lid van de familie.

De mensen in Rusland vonden dit niet leuk. Een vreemde, magische man die plots overal in
buurt van de tsaar en de tsarina te vinden was. De mensen vonden dat Raspoetin een
slechte invloed had op de tsaar, en zo op heel Rusland. Zo ontstond het idee om Raspoetin
te vermoorden. Hij werd eerst vergiftigd maar overleefde, nadien schoot men 3 kogels door
zijn lijf en nog steeds was hij niet dood. Hij werd geschopt en geslagen tot hij niet meer
bewoog en werd in een gat gegooid dat men in een dichtgevroren rivier had gekapt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat hij nog ademde toen hij in de rivier belandde. Met de
familie Romanov liep het ook slecht af. Een groep vijandelijke soldaten uit Rusland nam de
hele familie gevangen in een kelder en ze werden allemaal samen doodgeschoten op 17 juli
1918. 

Jaren later zijn de lichamen van de tsaar, de tsarina en 4 van hun kinderen teruggevonden.
Er ontbraken 2 lichamen: die van kroonprins Aleksej én van Anastasia. Jarenlang geloofde
men dat ze nog zouden leven en één iemand, Anna Anderson, heeft 60 jaar lang beweerd
dat ze Anastasia was. DNA-onderzoek wees uiteindelijk uit dat dat niet zo was. 

In 2008 werden de echte lichamen van de twee ontbrekende familieleden van de Romanovs
gevonden en werd het mysterie opgehelderd.



Voorleesweek 

We volgden in de
voorleesweek de
voorleesreis van Dimitri
Leue. Het boek dat werd
voorgelezen was
'Apartemensen'.
Hoofdpersonage Bonnie
ging aanbellen bij haar
buren in het
appartementsblok
'Dahlia'. Zo kwam ze te
weten wie er allemaal
woonde in Dahlia. De
leerlingen vonden het
fantastisch! 



Stage juf Jade
Juf Jade is al een paar keer langsgekomen bij ons in de
klas. Dinsdag 29 november leerde ze de kinderen hoe ze
een 'elfje' moesten maken. Dat is een gedichtvorm
waarbij slechts 11 woorden gebruikt mogen worden. Het
thema 'gevoelens en emoties'. De leerlingen deden zeer
goed hun best en creëerden enkele mooie gedichten. 


