
Wat vonden jullie van de visles?     Groep  7 De Bleek uit Beckum  
 
Het was heel leuk de visles was intressant, het haakje eruit haalen ging 
ook wel goed 
 
Groeten van Ties 
 
Van Daan: super leuk en er was heel veel te leren 
 
Leerzaam en leuk, ik weet er nu veel meer over. vaker doen haha! 
van Rick…   
 
Het was superleuk en legde goed uit 
Ik heb helaas niks gevangen 
Ik wist eerst niks van vissen en nu wel 
Groetjes Jodi   
 
Het was heeeeeeeeel leuk en leerzaam. Het vissen was ook heel leuk en 
tof en het fietsen was leuk.-Jorn 
  
Ja heel leuk ,en heel interessant ze legden alles heel goed uit. 
Sterre. Ik vond het super leuk! 
 
Ze legden alles goed uit en daardoor konden we ook goed vissen. 
en ze hielpen ook heel goed!  Max 
 
Het was maar super leuk om te gaan vissen maar ook interessant 
groetjes, Cas 
 
 Dylaine 

❏ Het was heel leuk vooral omdat je het goed snapte en hij legde 
leuk en duidelijk uit.  

❏ Ik ben er veel over te weten gekomen en daardoor is vissen ook 
veel leuker. 

❏ Het leukste was dat we het zelf mochten proberen en omdat we 
het mochten proberen is het wel wat leuker geworden. 

❏ Ook leuk dat we spullen en boekjes kregen voor het vissen 
 
 

★ Het was echt heel leuk. 
Groetjes Demi 
 



Het was heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk en leerzaam we moetten dit nog een 
keer doen. Groetjes Kyra 
 
Het was heel leuk groeten, Collin 
 
het was leuk met jullie  leuk leerzaam goed gedaan mannen het vissen 
was leuk veel gevangen ik had 8 vissen gevangen    Groetjes, Yoran 
 
De visles was echt heel leuk en interessant, met het vissen hielpen jullie 
ook echt heel goed. Als je een vis aan de lijn had kwam er gelijk iemand. 
Jullie hadden van tevoren ook heel duidelijk uitgelegd. We mochten ook 
voordat we gingen vissen uitproberen hoe het onthaken moest. Ook 
kreeg iedereen een hengel. De mannen legden het ook heel goed uit. 
Het was super gezellig, iedereen had het naar zijn zin. Ik vind vissen 
heel veel leuker geworden nu ik het beter snap. Iedereen had wel een vis 
gevangen. 

GROETJES INDY.     
 
Het was supper leuk en ook heel leerzaam en de mannen legden het 
heel goed uit. En het vissen zelf ook want iedereen had een hengel en je 
hoefde niet steeds te wachten op een ander totdat hij of zij klaar was. 
Maar die onthaker die we hadden gekregen was ook heel handig want 
ik heb wel eens gehad dat ik hem er niet uit kon krijgen en hier lukte het 
meteen mee. 
 
Leuk  interessant  er is niks aan te verbeteren en leerzaam gezellig dat 
was het zeker:groetjes Daimen 
Ik wil dit nog een keer doen groetjes  

 
 
Kerren 

●het was een leuke visles er viel veel te leren daarom lette iedereen 
ook op denk ik dat we gingen vissen vond ik het leukst het was 

ook heel gezellig alleen de regen was minder maar verder was 
alles heeeeeeeeeeeeel leuk bedankt  

Ps: 
bedankt voor de leuke spullen heel handig  


