Op Olympia
kan ik echt mezelf zijn!

Abdirahman

Vorig jaar zat ik op basisschool De Kameleon. Ik koos voor
Olympia vanwege het mooie schoolgebouw met de toffe
kleuren. Mijn zus zit ook in de brugklas. Zij doet vmbo-basis.
Soms fietsen we samen naar school als we dezelfde lestijden
hebben. In de pauzes zitten we niet samen, omdat ik haar thuis al
genoeg zie. Ik ben dan liever bij mijn nieuwe vrienden bij dat ene
trappetje in de aula omdat daar de beste wifi is van de school.
Stt…tegen niemand zeggen, want anders wil iedereen daar
zitten.
Beste mentor
Meneer Van Deursen is de beste docent en mentor. Hij houdt
van grappen en hij is chill.
Het vak Nederlands vind ik moeilijk, maar de docent helpt me
goed. Eerst lezen we in stilte de opdracht en daarna mogen we
vragen stellen over wat we niet begrijpen. Door de kleine klas
is daar alle ruimte voor. Meestal begrijp ik het daarna wel. Thuis
spreken we veel Somalisch, maar mijn Nederlands is beter.
Introductieweek
In de introductieweek leerde ik snel mijn klasgenoten kennen.
Doordat je ziet hoe iedereen zich gedraagt tijdens de spelletjes
wist ik al snel welke klasgenoten cool zijn en veel durven. Ik durf
nog niet alles, maar het gaat steeds beter.
Nieuwe vrienden
Ook ik kende al veel kinderen van mijn oude basisschool die
al op Olympia zaten. Daar ga ik mee voetballen in de pauze.
Ook maakte ik snel nieuwe vrienden. Mijn beste vriend heet
Marwhan.
We spraken elkaar op de eerste dag en dat ging heel easy: we
werden meteen vrienden. Hij houdt ook van voetbal en kent
goede grappen. Ik doe ook weleens iets geks, bijvoorbeeld als ik
door de gangen hier iets grappigs roep. Dan kunnen we er met
elkaar om lachen. Grappen komen ineens in me op als ik met
leuke mensen praat.
Chill
Het is op Olympia best wel chill. We hebben lange pauzes en
je vindt me dan veel in de pannakooi. De kooi is niet zo groot,
zodat ik er lekker kan sporten zonder te zweten. Het allerleukste
vak vind ik dan ook gym. We sporten 2 lesuren achter elkaar,
maar wat mij betreft mag dat ook wel 4 uur worden. Als ik de
directeur zou zijn van deze school zou ik dat meteen aanpassen
en ik zou ook nog meer voetbalvelden maken. Buiten dat, zou
ik toch willen dat iedereen voor Olympia kiest, omdat de school
goed is en ik hier met trots kan zeggen: dit is mijn school!
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