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   HOI ALLEMAAL,

Hier zijn we weer! Nina, Eva en Pepijn 

met een kindernieuwsbrief voor de 

kinderen van onze school en kerk. Bij 

jullie wordt misschien heel soms de 

school een dag dicht gedaan vanwege 

sneew, ijs of ijzel. Bij ons ging vorige 

maand de school dicht vanwege een 

vulkaanuitbarsting! Het regende as in 

onze straten. Het hele huis zat onder een soort 

gruis! Dat hadden we nog nooit meegemaakt! In 

deze nieuwsbrief lees je er alles over. 

Groetjes Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia

VULKAANUITBARSTING

Op 12 januari barstte de 
vulkaan Taal uit (spreek 
uit: Taa-al). De vulkaan Taal 
is een vulkaan met een 
klein meer in de krater. De    
vulkaan ligt zelf ook in een 
meer op het grootste eiland 
van de Filippijnen, Luzon. 
Door de uitbarsting is het 
kratermeer verdwenen. 

Alles werd onder een 
dikke laag as bedolven. De 
as kwam zelfs tot in Manila, 
zo’n 80km van de vulkaan 
vandaan. We moesten in en 
om ons huis schoonmaken. 
Onze school ging twee 
dagen dicht zodat alle as 
kon worden opgeruimd 
(zie foto’s op de achter-
kant).



 

Hierboven zie je de as op de daken en op de bodem van het zwembad van de school. De as is niet licht, 
zoals de as van een vuurtje. Het is eigenlijk een soort gesteente, en voelt aan als korreltjes zand. De as zonk 
dus naar de bodem van het zwembad. Het was een hele klus om alles opgeruimd te krijgen.

Hans heeft tijdens een schoolkamp, drie jaar geleden, gezwommen in het kratermeer. Het was erg warm 
water en het rook naar zwavel. Hij zwom met zijn klas tot vlak bij de plek waar de stoom uit de grond 
spoot. Daar klommen ze op de kant en liepen naar de stoom. Je moest erg voorzichtig zijn, en precies 
over het goede paadje lopen. Sommige plekken zijn zo heet dat de lijm van je schoenzool smelt en de zool 
loskomt van je schoen. Na de wandel- en zwemtocht gingen we overnachten aan de voet van de vulkaan, 
in de open lucht. Ook dit jaar was het de bedoeling dat we weer naar de vulkaan zouden gaan met het 
schoolkamp. Maar dat ging natuurlijk niet door; veel te gevaarlijk. We hebben een andere plek gevonden 
waar we ook een leuk kamp hadden, maar natuurlijk niet zo spectaculair als de vulkaanexcursie!

Surf naar KIDS.HANSENANNEMARIE.NL voor meer kindernieuwsbrieven

Heel veel mensen moesten vluchten 
voor de giftige asregen. Ze zijn 
geëvacueerd naar plaatsen verder 
van Taal af. Toen wij op schoolkamp 
waren hebben we een leuke sport- en 
spelmiddag georganiseerd met liedjes, 
een bijbelverhaal en het woordloos boek 
voor kinderen uit het vulkaangebied. Ze 
waren geëvacueerd naar een sporthal bij 
ons kampterrein in de buurt. We hebben 
een gezellige middag gehad.                          Groetjes Nina, Eva, Pepijn, Luke, Maia


