"Rust zoekend"
Rust zoekend
Gisteren de laatste dag na twee weken intensieve lessen Engels gevolgd te hebben.
Tijdens deze twee weken waren ze voor de betrekkelijke kleine school met de weg bezig en vraag me niet wat ze precies aan het
doen waren.
Maar dat het een kabaal maakte was duidelijk voor ons acht tallig groepje en de teacher.
Toch, zo extreem lawaaierig en ook continu hadden we nog niet meegemaakt en we besloten om naar het prachtige park te gaan
en daar de les voort te zetten.
Toen we daar aankwamen dachten we dat wij het geluid meegenomen hadden, want een zelfde soort geluid drong tot ons door,
terwijl we een geschikte plek zochten waar we met zijn negenen konden zitten.
Het geluid was inmiddels afgelopen en omstebeurt begonnen we een deel van de les voor te lezen.
Plotseling, de eerste persoon was aan het lezen, hoorden we een enorm lawaai en keken om ons heen.
Met zijn allen schoten we in de lach, want er bleek een man bezig te zijn die de bladeren weg laat wapperen met zo n elektrisch
blader wappergeval.
Het voorlezen lukte dus weer niet en we besloten foto' s te maken. Leuk zo in het park.
De bladerman was na een kwartiertje klaar met zijn bladerwerk en de les kon echt beginnen!
De duiven koerden vlak bij ons groepje en zelfs grote meeuwen waren op zoek naar iets lekkers, met het nodige kabaal.
Voordat de lestijd om was waren we klaar met het onderwerp van deze ochtend en liepen weer terug naar de school.
Daar was de herrie gelukkig minder tijdens de volgende en tevens de echte laatste les voor de meesten van ons en ook hier
werden weer de nodige foto' s gemaakt.
Volgende week starten er weer nieuwe studenten, maar of de werkzaamheden dan snel klaar zijn, ik betwijfel het. Ook zij zullen
naar het park moeten verkassen en waakzaam moeten zijn voor de bladerman.
Lawaai voor zijn, nee dat gaat niet lukken. En hoelang de werkzaamheden gaan duren, geen idee. Zelf heb ik het idee dat het nog
tijden zal gaan duren.
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