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De Tower Bridge.
De Tower Bridge is een in 1894 voltooide brug over de rivier de
Theems in Londen. De brug is een toeristische attractie. Hij ligt naast
de Tower of London, waaraan hij ook zijn naam dankt. Het deel
tussen de twee torens is een basculebrug die voor de scheepvaart
geopend kan worden. Twee hangbruggen verbinden het centrale
deel met de oevers. Twee loopbruggen, 44 meter boven het water,
verbinden de torens met elkaar en geven een tegenkracht aan de
hangbruggen. Sinds 10 november 2014 is een deel van de vloer van
een van de hangbruggen over een lengte van 11 meter vervangen
door glazen panelen van 7,5 cm dik.
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Taakverdeling bij het project
- schets van de Tower Bridge:
Josefien, Maya en Alice

- het Quadro 3D tekenprogramma:
Jan, Tibe en Lasse

- bouwen met quadro-materiaal:
Sabian, Stan en Mohamed Yassine

- dansje: Laure, Noor, Amber, Mercan en Charlotte
(hiervan vinden jullie een filmje dat is meegestuurd)
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- typisch gerechtje: Thimo, Furkan, Sabian en Arno

- brochure:
Lena, Lisse, Elise, Warre en Léon

- bekend zanger uit Engeland: Ymke, Lien, Arjen en Victor
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Een woordje uitleg over Engeland

De hoofdstad van Engeland is Londen. Engeland ligt in Europa.
Engeland telt ongeveer 55,98 miljoen bewoners.
De oppervlakte van dit land is ongeveer 130,395 vierkante kilometer.
Twee belangrijke rivieren zijn de humber en de wear
De buurlanden van Engeland zijn Ierland, Frankrijk, België, Nederland

Typische dans en muziek.
Typische muziek van Engeland is birdy – skinny love. typische dans
van Engeland is Morris dance een Engelse volksdans, meestal
begeleid door muziek. Het is gebaseerd op ritmische begeleiding en
de uitvoering door een groep dansers.
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Typische Engelse sporten.
Cricket is met stip een van de meest typisch Engelse sporten. en ook
In de Middeleeuwen werd de vorm van voetbal gespeeld

Cricket

voetbal
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Big Ben
De Big Ben sloeg voor het eerst op 11 juli 1859. Volgens Britse media
heeft de klok sinds die tijd alleen stilgestaan voor werkzaamheden en
tijdens slecht weer. De Big Ben ontleent zijn naam aan Sir Benjamin
Hall (1802-1867), een politicus van publieke werken die in de
negentiende vanwege zijn forse omvang vaak ‘Big Ben’ genoemd.
Sir Benjamin Hall maakte
zich hard voor de bouw
van een grote
monumentale
klokkentoren. De klok is
niet alleen naar hem
vernoemd, zijn naam is
ook in de bel gegraveerd.
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Typisch gerecht uit Engeland

4 grote aardappels
3 eetlepels olie
Circa 300g kabeljauwfilet
(vers of uit de diepvries)
3 eetlepels bloem
Zout en gemalen peper
2 eieren
6 eetlepels broodkruimels of panermeel
Olie om te bakken
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels piccaliliy
tomatenketchup
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Bekende Engelse zanger

Ed sheeran is een bekende zanger van het Verenigd Koninkrijk .
Hij is geboren in Halifax op 17 februari 1991.
Zijn volledige naam is Edward Christopher Sheeran.
Zijn bijnaam is Ginger Jesus.
Eén van zijn bekende liedjes is ‘shape of you’
Het refrein gaat als volgt:
I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body
And last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering something brand
new
I'm in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
I'm in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
I'm in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
I'm in love with your body

Ik ben verliefd op jouw figuur
We duwen en trekken als een magneet
Ondanks dat mijn hart ook verliefd wordt
Ik ben verliefd op jouw figuur
En afgelopen nacht was je in mijn kamer
En nu ruiken mijn lakens naar jou
Elke dag iets gloednieuws ontdekken
Ik ben verliefd op jouw figuur
Oh ik oh ik oh ik oh ik
Ik ben verliefd op jouw figuur
Oh ik oh ik oh ik oh ik
Ik ben verliefd op jouw figuur
Oh ik oh ik oh ik oh ik
Ik ben verliefd op jouw figuur
Elke dag iets gloednieuws ontdekken
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Every day discovering something brand
new
I'm in love with the shape of you

Ik ben verliefd op jouw figuur
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