
        

Op Olympia 
voel ik me thuis!

Sarah

Toen ik nog in groep 8 zat, ging ik met mijn ouders naar de open 
dag van Olympia. Ik vond de school toen al meteen superleuk. 
En nu ik er echt op zit vind ik dat nog steeds! Mijn moeder had 
een kleine voorkeur voor Olympia, maar ik mocht zelf kiezen en 
we gingen overal kijken. Wat ik op de open dag zag, is precies 
zoals het hier nu ook is. Ik voel me hier fijn en ik hoor erbij.

Klaar voor de start
In de eerste week deden we veel spelletjes om elkaar goed te 
leren kennen. Op de culturele Doedag met alle klassen tegelijk 
heb ik toen een inktvis ontleed. Dat was heel leerzaam en 
grappig.

Klik
In het eerste jaar heb ik veel vrienden gemaakt en ik kan goed 
met al mijn docenten overweg. De docenten leggen de lesstof 
goed uit. Sommige docenten begrijpen me echt heel goed. Met 
jonge docenten heb ik snel een klik. Ik houd van de rust in mijn 
klas, dan kan ik me goed concentreren.

Xanten
In het eerste jaar zijn we in Duitsland oude gebouwen gaan 
bezoeken. Ik vond dat heel leerzaam en houd van het vak 
geschiedenis. Het was een topdag in Xanten.

Moeilijker
Vanaf het tweede jaar merk ik dat de lessen wat moeilijker 
worden, maar dat hoort erbij. Het is in ieder geval fijn om lessen 
op school te kunnen volgen. 

Talen
Thuis spreken we ook veel Frans en Turks en op school krijg ik nu 
ook Duits erbij. Nederlands vind ik een lastig vak, maar het Frans 
is dus weer een makkie. Bij de eerste les zag ik iedereen denken: 
wat betekent ‘je suis’. Dat was leuk om te zien, want ik weet 
dat het daar gewoon om gaat op school: ‘Ik ben’. We mogen 
allemaal ons zelf zijn op Olympia.
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