
	

 
Hoi! Mijn naam is Peter en ik woon  
samen met mijn ouders op de  
poolbasis in Antarctica. Ik woon  
hier alleen in de drie zomermaanden.  
Mijn ouders zijn wetenschappers en onderzoeken de gletsjers.  
Welkom in mijn leven, ver van Nederland!  
 
Tijd voor het ontbijt 
Ik eet als ontbijt een schaaltje  
muesli en daarna kleed ik mij aan. 
Het duurt wel wat langer om je  
aan te kleden dan in Nederland.  
Het is hier ontzettend koud, dus ik  
heb drie lagen kleding aan. Ook mijn  
jas, speciale handschoenen, muts en laarzen zijn heel belangrijk om 
warm en droog te blijven. Zodra ik dik aangekleed ben kunnen we 
gaan.  
 
Tijd voor school 
Mijn ouders zijn wetenschappers en reizen veel de wereld over. Ik ga 
daarom niet naar een gewone school, maar krijg thuisonderwijs. In de 
zomer heb ik al van alles geleerd over gletsjers, walvissen, pinguïns en 
een bijzonder insect. Ook help ik mijn ouders bij het onderzoek doen.  



	

 
Tijd voor lunch  
Tijdens de lunch zijn we de gletsjers aan 
het onderzoeken. We hebben onze lunch  
Meegenomen: een boterham, wortels 
en een fles water. We genieten van het 
uitzicht over de gletsjers!  

 
 Na schooltijd 
 Zodra mijn ouders klaar zijn met het  
 onderzoek gaan we terug naar ons 
 huis. Ik mag een andere onderzoeker 
 helpen met het chippen van de  

pinguïn baby’s. Normaal mag je de pinguïns niet aanraken. Deze 
wetenschapper heeft speciale toestemming, omdat zij de informatie 
weer gebruikt voor haar onderzoek. Ik vind het gezichtje van de 
pinguïn zo schattig!   
 
Avondeten en slapen 
In het poolstation krijg ik een lekkere maaltijd. Het is het enige 
                                          restaurant op Antarctica. Na het eten is het  
        tijd om naar bed te gaan. Het duurt wel even 
        voordat ik in slaap val. Het wordt hier in de 
        zomer nooit helemaal donker. Gek toch!  
        Ik ben benieuwd, hoe ziet jouw leven eruit? 



	

Overeenkomsten en verschillen 

Leven in Antarctica 
Lees eerst de tekst over een dag uit het leven van Peter.  

Beantwoord dan onderstaande vragen.  
 

1. Welke twee dingen uit Peters leven zijn anders dan bij jou?  
 
 
 
 
2. Welke twee dingen zijn bij jullie allebei hetzelfde? 
 
 
 
 
 
3. Wat vind je bijzonder in het leven van Peter? 
 
 



	

Overeenkomsten en verschillen 

Met mijn leven 
Mijn naam Peter 

Wat is hetzelfde? 

Wat is anders? 



Het ontbijt 

Op school 

De lunch 

Hoe is jouw dag? 



	

Na schooltijd 

Avondeten 

Bedtijd 



	
	
	


