Informatie voor de kinderen van groep 8
Inleiding
Hallo allemaal, ik ben Sanne Visser van het Emelwerda College. Ik zit in de eerste klas en ik
wil jullie graag informatie geven over het Emelwerda College. Ik hoop dat jullie na het lezen
van dit stukje tekst meer weten over het Emelwerda College.
De eerste paar dagen van het jaar
Op de eerste paar dagen van het schooljaar waren er introductiedagen. Dat zijn dagen dat je
kennis maakt met de school, leraren, klasgenoten, mentor en alle vakken. Op de eerste dag
maakte ik kennis met mijn klasgenoten. Het kan natuurlijk best spannend zijn om in een
nieuwe klas te komen. We hadden een spel gedaan met heel de klas en de mentor. Op de
tweede dag maakten we kennis met de school. Dat deden we door middel van een
speurtocht. Je leert dan de weg een beetje. Na afloop aten we met z’n allen een puntzak
patat.
Mijn ervaring
Ik was in het begin vooral bang dat ik de weg niet zou weten, maar daar hoef je je eigenlijk
niet druk om te maken, want er hangen allemaal bordjes op de gang die de weg wijzen. Als
je in de eerste weken te laat in de les komt zou dat helemaal niet zo erg zijn, want de
docenten houden rekening met je, vooral in de eerste weken.
De sfeer in de klas
Bij mij in de klas is de sfeer fijn, maar dat verschilt natuurlijk per klas. Als je ergens mee zit,
of ergens tegenaan loopt, kun je dat altijd tegen je mentor of andere docenten op de school
zeggen. Ook als je het spannend vindt om te zeggen, dan zou ik het gewoon zeggen. Je
kunt er over in gesprek gaan met degene tegen wie je het hebt verteld.
Nieuwe vakken
Ik kreeg een aantal nieuwe vakken, dat was best wel even wennen. Ik kreeg mens &
techniek, kunst & cultuur, wiskunde en muziek nieuw. Mens & techniek en kunst & cultuur
zijn techniekvakken. Je maakt er allemaal verschillende dingen. Bij mens & techniek maak je
werkjes met gereedschap. Bij kunst & cultuur maak je tekeningen. Wiskunde en muziek was
ook nieuw voor mij. Bij wiskunde maak je gewoon sommen maar dan op andere wijze. Bij
muziek leer je allerlei soorten instrumenten spelen, superleuk!

Wat vind ik leuk aan deze school?
Ik vind het heel leuk dat je op deze school vanaf mavo, havo en vwo een talentstroom kan
kiezen. Je kunt kiezen uit: technasium, sportklas, cultuurklas, Cambridge Engels en workshops. mavo-leerlingen maken in klas 1 kennis met Bèta Challenge (technasium voor de
mavo). Zelf heb ik voor sportklas gekozen. Elke week doen we een leuke activiteit met alle
kinderen die ook hebben gekozen voor sportklas, helaas ging het een tijdje niet door vanwege het coronavirus.
4 tips voor de kinderen van groep 8
1. Je kunt altijd dingen vragen aan de balie, servicepunt, leerlingen, leraren en de
conciërge
2. Je kunt altijd op het leerplein werken.
3. Elke woensdag kan je lekkere broodjes halen in de kantine.
4. Neem altijd wat geld mee, zodat je als je je lunch bent vergeten je iets kan kopen.

