Op Olympia
kun je jezelf zijn!
Laurens
klas 1 vmbo-kader Olympia

Selena
klas 2 vmbo-theoretisch Olympia

Laurens
In november ging ik naar informatie avond van Olympia
waar ik met mijn ouders leuke proeflessen volgde. Zoals
de lessen toen waren, krijg ik ze nu ook in de brugklas.
Ook gaf de baas van de school een goede uitleg. Ik was
er meteen uit: ik zou naar Olympia gaan! Later wil ik iets
met economie gaan doen, handelaar of zoiets. Het profiel
economie ga ik op Olympia in de derde volgen.
Voor de zomervakantie ontmoette ik mijn nieuwe klas
op Olympia. Dat vond ik prettig. Ik wilde toch graag zien
wie m’n klasgenoten zouden worden. Ook werd meteen
uitgelegd wat de app ‘magister’ is en hoe ik na de zomer
mijn rooster daar op kon opzoeken. Mijn mentor zag ik
toen voor het eerst. Hij is oké. Soms zijn we best een
drukke klas, mijn mentor kan dan even streng zijn, maar
dan wordt het ook meteen weer rustig.
Het klopt gewoon
De eerste week in de brugklas was vooral een week van
kennismaken, uitleg krijgen en het schoolgebouw leren
kennen. We gingen ook midgetgolven en barbecueën op
het schoolplein. Vanaf dag één voelde Olympia als mijn
school, het klopte gewoon met mijn eerste indruk.
Het huiswerk valt me reuze mee. Het meeste krijg ik
tijdens de les af, zodat ik thuis genoeg tijd over heb om
te voetballen en te gamen. Voetbal, en vooral PSV is echt
mijn ding. Dus ik ben ook meteen lid geworden van het
schoolvoetbalteam.
Als je Olympia net als ik een leuke school vindt,
moet je naar Olympia gaan. Maar blijf wel gewoon jezelf,
want dan maak je snel vrienden!
Instromen in de tweede
Selena
Dit jaar ben ik van school veranderd en op Olympia
begonnen in de tweede. Door een fijne kennismaking
met mijn nieuwe klasgenoten had ik al meteen
vriendinnen. De sfeer in de school bevalt me prima en
docenten zijn aardig. Ik moest wel even wennen dat er
geen telefoon in de klas mocht, maar nu merk ik dat ik
er oké mee ben: het helpt mij om niet te snel afgeleid te
zijn. Thuis pak ik nu ook pas weer m’n telefoon als m’n
huiswerk af is.
Kom even kennis maken!
Informatieavond
20 november 2018 tijd 19.00-20.30 uur
Open avond
vrijdag 18 januari 2019 tijd 18.00-20.30 uur
Open dag
zaterdag 19 januari 2019 tijd 10.00-13.00 uur
Bezoekadres Olympia:
sportpark Strijp, Rijstenweg 1, Eindhoven
Telefoon: 040-2519652

