Plaagdieren in de klas
Een aantal tweedeklassers van het Hooghuis lyceum locatie Den Bongerd in Oss maakt
tijdens de les Techniek diervriendelijke muizenvallen. Den Bongerd is een school voor
VMBO waar leerwegondersteuning wordt geboden. De redactie nam een kijkje.

Leerlingen maken samen diervriendelijke muizenvallen om samenwerken en communiceren te oefenen.
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