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Uitwisseling Newark – Blog 2 

 

Dag 4: 

Maandag was de eerste dag dat we met de jongens naar school gingen. Ze hadden ons goed voorbereid dat iedereen 

ons waarschijnlijk aan zou staren want ze zijn natuurlijk niet gewend aan meiden 

op hun 'all boys-school'. We begonnen de dag met convo. zitten ze met iedereen 

van de school in een gymzaal en eerst doen ze dan de aanwezigheid. St. Benedict's 

is een religieuze school dus daarna beginnen ze met gebeden en gaan ze liedjes 

zingen. Het zingen is zo indrukwekkend want iedereen zingt super hard en ze 

omarmen elkaar allemaal. Helen en Rianne, de leraressen die mee zijn, vertelden 

dat ze hun zakdoekjes nodig hadden tijdens convo en dat was heel begrijpelijk. Op St. Benedict's zitten 500 jongens 

op school en alle jongens zijn zo aardig naar elkaar en iedereen kent elkaar. Ze respecteren elkaar allemaal en het 

lijkt wel alsof ze allemaal broers zijn van elkaar.  

Na convo gingen alle leerlingen naar hun les maar wij hadden deze dag nog geen lessen. Wij gingen 

eerst met z'n allen 'icebreakers' doen. Dit waren spelletjes om elkaar beter te leren kennen en om 

dus het ijs te breken :)  

Na de spelletjes gingen wij, de Nederlanders, presentaties houden. We vertelden allemaal wat 

anders over Nederland en de Nederlandse cultuur. Sommige hadden filmpjes gemaakt en andere 

hadden een powerpoint. Na de presentaties gingen we lunchen en voordat de jongens gaan eten 

doen ze altijd nog een gebed met z'n allen.  

Ook was er die dag een teacher award voor de beste leraar of lerares. De uitreiking was in de aula 

en wat heel erg bijzonder is is dat de oudste leerlingen ervoor zorgen dat iedereen stil is en 

iedereen zich goed gedraagt. Bij ons doen de leraren dat alleen maar hier moeten ze ook naar 

elkaar kunnen luisteren.  

Alle jongens zijn verplicht om een sport te doen na school dus bijna iedereen ging naar 'practice'. 

Wij gingen kijken naar de voetbaltraining van onze host.  

In de avond hadden we een potluck dinner. Alle host families hadden eten bereid en meegebracht 

zodat je uit alle keukens iets kan proeven. Het was super gezellig met iedereen en het was ook leuk 

om op die school te zijn want het gaat daar heel anders dan in Nederland.  
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Dag 5: 

Dinsdag gingen we met de hele groep naar New York. We gingen eerst met de trein naar de World Trade Center . Als 

je uit het station loopt en naar boven kijkt zie je meteen al de hoge wolkenkrabbers van New York. Na 5 minuten 

lopen kwamen we aan bij het 9/11 memorial. We zagen de twee fonteinen op de plek waar de Twin Towers ooit 

stonden. Het was super indrukwekkend om te zien omdat 9/11 natuurlijk heel heftig was en omdat je hier altijd al 

filmpjes van hebt gezien en nu stond je daar gewoon. De school had kaartjes voor het museum dus daar gingen we 

naartoe. Het museum is bijna helemaal onder de grond gebouwd. We kregen 

we een rondleiding van een tourleider en veel informatie. Na het museum 

gingen we lopen door New York. We liepen langs China Town, Little Italy en we 

eindigden op Times Square. Hier kregen we wat shop tijd en hadden we tijd om 

iets te eten. Na het eten verzamelden we weer om naar de Broadway show 'It's 

a Bronx Tale' te gaan. Het was super gaaf om naar een musical op Broadway te 

gaan! De acteurs waren heel erg goed en het decor was heel erg mooi. Iedereen 

heeft er van genoten. Het was een geweldige dag.                                                                                                                                 

 

Door:  Eva en Rosanne 

 


