
        

Op Olympia 
kan ik mezelf zijn

Ryenzo
Ik fiets in 20 minuten naar mijn nieuwe school Olympia. Vorig 
jaar zat ik nog op basisschool De Kameleon. Mijn broer en zus 
zaten al op Olympia en ik kende de docenten al door hun leuke 
verhalen. Door hen wist ik al waar de lokalen zijn en ik kan hen 
thuis nog steeds vragen stellen als ik iets wil weten. Op de open 
dag merkte ik zelf dat dat hun verhalen klopten. De docenten 
zijn altijd aardig en de lessen zijn interessant. Omdat ik hier ook 
al veel leerlingen kende via mijn broer en zus, had ik veel zin om 
naar Olympia te gaan.
 
Wennen
In de eerste week was het nog een beetje wennen, maar 
door goed op te letten in de lessen en mijn best te doen 
voelde ik me al heel snel een leerling van Olympia. Ook was 
er meteen de crea-middag. Van te voren kon ik een keuze 
maken voor verschillende activiteiten. Ik koos gamen, film 
kijken en voetballen. Zo fijn dat er op Olympia ook tijd is voor 
ontspanning! Door met nieuwe kinderen die activiteiten te doen, 
beginnen de vriendschappen vanzelf. 

Lessen en huiswerk
Meneer Abis geeft Engels, Nederlands en levensbeschouwing. 
Met hem kan ik echt lachen en we kunnen altijd goed met elkaar 
praten. Ik weet zeker dat als er een keer iets met me is, ik altijd 
bij hem terecht kan. Daarnaast is Engels mijn leukste vak, o ja…
en gym natuurlijk, want daar kan ik lekker bewegen. Ik vind 
Nederlands een moeilijk vak. Al die persoonsvormen en zo, dat 
brengt me weleens in de war. Maar meneer Abis helpt goed 
en met zijn extra hulp heb ik het vast snel onder de knie. Ik heb 
niet veel huiswerk, omdat er meestal voldoende tijd is om het 
op school te maken. Daardoor kan ik veel vragen stellen aan de 
docenten en heb ik veel vrije tijd na school om te voetballen.

Lol
In de lessen zijn we serieus en tussendoor wordt er veel 
gelachen. De pauze vind ik echt het leukste, omdat ik dan met 
mijn vrienden samen ben en we dan dus veel lachen. Later ben 
ik van plan om profvoetballer bij Barcelona te worden! Voetbal 
is mijn alles en hier op school zit ik bij het schoolvoetbalteam 
waardoor ik nog meer kan trainen en dus ook nog beter kan 
worden.
 
Top
Hier kan ik mezelf zijn. Iedereen respecteert me zoals ik ben. 
Pesten is er hier niet bij. Daar zijn ze wel streng in. Daar houd ik 
van!
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