This is how we went from the
lodge to the dune. We walked for
a long time until we came to a
park. From there we went to the
dune. It was a steep walk up.
When we finally got on top, we
looked back at all that we had
already climbed. In the sand we
rolled and jumped. On the way
back, Mikayla threw water at us.
Robin

Aujourd’hui, j’ai fait du snorkeling
et j’ai vu plein de petits poissons
et aussi des gros. J’ai vu un gros
poisson noir avec des points
blancs et un poisson bec. J’ai vu
des coquillages et des poissons
dans un bateau.
Ali

Sur la dune on a vu un chien qui
nous a suivis. On a vu l’océan.
C’était hier, le mercredi.
Aujourd’hui, j’ai fait du snorkeling
et j’ai vu un poisson perroquet et
j’ai nagé avec mes copains.

No Bilene, fiz snorkeling e vi
muitos peixes. Também fiz uma
grande caminhada às dunas:
saltamos e foi muito divertido!
Estas duas atividades foram as
minhas preferidas.

Matthieu

Edoardo

J’ai
fait
du
snorkeling et j’ai vu
beaucoup de petits
poissons et de
crabes.

Quando estávamos nas dunas,
caminhámos muito para cima e
para baixo, um cão acompanhounos sempre. Estas dunas eram
muito grandes e tivemos que
subir a um ponto muito alto, lá
descansamos. Para lá chegar
também demorámos muito
tempo, mas valeu a pena:
rebolamos na areia e divertimonos muito!

Mikayla

Justino

Os melhores momentos!

Olá, Escola Francesa!

Caros pais

Como estão? Nós estamos no
Bilene e já fizemos muitas coisas:
land art (um grande peixe com
folhas, um coco, paus e conchas.
Ficou lindíssimo!) Trabalhamos
em equipa, um grupo de nove
alunos e, por isso, fizemos um
trabalho excelente!

Hoje, eu fiz snorkeling e eu e o
meu grupo vimos um peixepapagaio.
Outros
meninos
cozinharam: caril de frango com
couscous, para entrada um
guacamol e, para sobremesa,
mousse de limão.

Ayana- Louise

Escrevemos cartas…

Chers parents:
On est monté sur la dune et le chien nous a suivis. On
l’a appelé Cookie. J’ai aussi cuisiné et j’ai bien aimé
faire la salade pour l’entrée, les saucisses et la mousse
au chocolat comme dessert. Et le soir on a fait la fête.
Aujourd’hui j’ai fait du snorkeling et j’ai vu beaucoup
de poissons oranges et noirs. Maintenant je suis en
train d’écrire cette lettre. C’est l’atelier blog.
Margaux

Um outro grupo fez uma
caminhada às dunas e um cão
acompanhou-nos durante todo o
caminho. Foi um longo passeio:
três horas sempre a andar!
Land art foi a atividade doutro
grupo: fizeram algumas silhuetas
e decoraram-nas com conchinhas,
folhas e paus. Eu e o meu grupo,
nesta atividade, fizemos um peixe
em espiral, inspiramo-nos em
documentos vistos durante as
aulas.
Maiko

