Van groep 8 naar het Emelwerda College
Hoi mijn naam is Jasper en ik zit op het Emelwerda College. Ik maak deze opdracht voor
Nederlands, ik mag een leuk verhaal schrijven over de school en waarom het hier zo leuk is.
Introductiedagen
In de eerste week van school heb je introductiedagen. We hebben een speurtocht gedaan en
veel leuke spelletjes. Je maakt kennis met je klas en je mentor. Na 3 dagen mag je de lessen
volgen en huiswerk maken. Je maakt ook kennis met de leraren.
Het begin
Het begin van het schooljaar is altijd wel spannend. Ik vond het ook spannend om mijn
nieuwe klas te ontmoeten. Ik kende niemand in mijn klas, maar maakte al snel vrienden. Als
je de eerste week naar school mag, ben je de eerste dag van die week vrij. De dag daarna
maak je kennis. Na 3 dagen kennis te hebben gemaakt, mag je de lessen volgen. Geloof me:
het is echt heel leuk.
In de klas
De sfeer in de klas is erg fijn, de klassen zijn erg grappig en gezellig, maar in de eerste week
is het nog even wennen.
Leuke lessen
Je kunt leuke dingen doen op school. Je kan kiezen voor sportklas, technasium of
cultuurklas en nog meer leuke dingen. Ik heb voor het technasium gekozen. Bij het
technasium komt er een opdrachtgever op school om de opdracht uit te leggen. De
opdrachtgever is een bedrijf dat graag iets willen laten uitzoeken. Je moet dan met je groepje
een maquette maken of een voorbeeld van wat je hebt bedacht. Je moet ook een verslag
maken en je maquette presenteren. Voor onze vorige opdracht
moesten we een onderwerp kiezen. Wij kozen voor gebouwen. We
moesten een duurzaam gebouw ontwerpen. Wij kozen voor een
drijvende stad want je leeft dan op het water en het is erg
duurzaam want je gebruikt windenergie en zonne-energie. Hier is
een plaatje van ons model.
Ik vind lo ook erg leuk, want in de zomer gym je buiten en in de
herfst binnen en doe je superleuke dingen. Zoals hoogspringen,
basketballen, hockeyen, voetballen en nog veel meer.
De lessen zijn erg leuk en de leraren zijn erg aardig en je krijgt soms niet heel veel huiswerk.
Tijdens de lessen doe je ook leuke dingen zoals quizlet en kahoot. Tijdens de lessen is het
ook heel gezellig.
Pauze!
In de pauzes kan je in de kantine zitten en met je vrienden chillen of gamen. Ook kan je er
lekker eten en drinken kopen.
Kom je naar het Emelwerda?
Het is echt superleuk op het Emelwerda. Het is best een grote school, probeer niet te
verdwalen. Blijf bij je klasgenoten. Je moet je huiswerk natuurlijk op tijd af hebben, maar dat
kan soms ook in de les. Het allerbelangrijkste is kom op tijd in de les! Het Emelwerda
College is echt een hele leuke school, kom naar deze school, ik hoop je hier te zien.

