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Haarlem
Pinja Liesaho

Elva elever åkte på hösten till
Haarlem på en projektresa som
även fungerade som ett utbyte.
Varje lärka fick bo hos en holländsk
elev och följa med i vardagen.
Resan hade vatten som tema och
det var med i programmet på olika
sätt. Resan lärde oss alla något nytt
och var en härlig upplevelse.

BILDER METTE ANDERSSON & SOFIE SAVANDER

Vattentema i Holland

2019–2020
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V

år resa till Haarlem
startade en tidig måndags
morgon på HelsingforsVanda flygfält. Efter ca 3
timmars flyg anlände vi
till Schiphols flygfält och
tog bussen till skolan Ly
ceum Sancta Maria. Skolan såg annorlunda ut
än vad jag hade tänkt mig. Skolgården var full
av cyklar och det fanns konstverk och målning
ar på väggarna. Skolan hade också en innergård
med olika planteringar. Vi väntade en stund på
de holländska eleverna och när de äntligen kom
fick vi äta en holländsk lunch med dem. Lun
chen var också mycket annorlunda än i Finland,
för den innehöll bara vitt bröd med olika pålägg

gymnasiet lärkan
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4–8.11

och frukter. Efter lunchen presenterade
vi vår skola och Finland. Sedan hade vi
en gymnastiklektion i gymnastiksalen
som var delad i fyra delar. I en sal fanns
det några klätterväggar. Under lektionen
fick vi lära oss bågskytte och sedan lekte
vi. Efter en stund kom elevernas föräldrar
och hämtade oss från skolan och alla gick
till sina egna hem och spenderade resten
av kvällen där.
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DEN FÖRSTA HELA dagen i Haarlem bör

jade med vanliga lektioner i skolan. Efter
lunchen hade vi en dramalektion och vi
lärde känna varandra mycket bättre genom
lekar och improvisation. Sedan gick vi
på en promenad i närheten av skolan för
att ta vattenprov. Vattnet fördes tillbaka
till skolan, och vi cyklade till centrum
av Haarlem för att träffa lärarna på Café
Brinkman. Dagen slutade igen i egna hem.

Onsdagen var lite annorlunda än de andra
dagarna, på grund av att alla lärare i Hol
land strejkade. På morgonen fortsatte vi
ändå med att arbeta med vattenproven,
och gjorde olika tester på till exempel
vattenkvaliteten med hjälp av skolans bio
logilärare. Efter lunchen cyklade vi till en
park med en strand där vi fick en guidad
tur om Haarlems vattensystem. Dagen
slutade på samma sätt som tidigare.

årsberättelse

2019–2020

VÅR NÄST SISTA dag i Haarlem började igen med vanliga lektioner
med de holländska eleverna. Efter lunchen cyklade vi i regnet till
en ishall där vi fick skrinna fritt. Vi avslutade med en ishockey
match där vi spelade mot de holländska eleverna som tyvärr vann.
Sedan cyklade vi tillbaka till skolan och fick ärtsoppa till middag.
Efter middagen fortsatte vi till en bowlinghall och vår sista kväll
spenderade vi alla tillsammans.
Tidigt på fredagsmorgonen åkte vi till skolan och därifrån
med bussen till Amsterdam. Vår dag började i Anne Franks hus
och efter det hade vi en guide som visade oss runt i Amsterdam,
bland annat till Van Gogh-museet. Där hade vi en ny guide som
berättade för oss om Van Gogh och hans målningar. Sedan åt vi
lunch på Hard Rock Café. Maten var god, fast vi väntade nästan
en timme på den. Efter hamburgaren åkte vi iväg till flygfältet
och sedan tillbaka till Finland.
UTBYTET MED DE holländska eleverna från Lyceum Sancta Maria
var en ny upplevelse för mig. Jag lärde mig om den holländska
kulturen, maten och vardagen. Skolan hade lite annorlunda vanor
än vad vi har i Finland och de holländska skole
leverna var mycket mera högljudda än vi är
vana vid. Det var intressant att vara en
del av den holländska vardagen och
lära känna nya människor från ett
Efter lunchen
nytt land. Jag lärde också känna
de andra eleverna från Lärkan
cyklade vi till en
och vi hade trevligt tillsammans.
park
med en strand
Tyvärr blir det inte ett besök från
där vi fick en guidad
de holländska eleverna på våren,
som det var planerat.
tur om Haarlems

’’

vattensystem.
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