PETERS EN METERS
Op maandagmorgen 29 september moest het gewone
uurrooster één uurtje wijken voor de activiteit ‘peters
en meters’. Het is een gewoonte dat enthousiaste
leerlingen van het vijfde jaar een jaar lang mogen
zorgen voor een leerling van het eerste jaar.

Aan de hand van puzzelstukjes werden de
leerlingen aan elkaar gekoppeld. Na wat zoeken
waren de puzzels compleet en stonden de
leerlingen van het eerste jaar oog in oog met hun
peter of meter.
Tijdens een gezellig ontbijt leerden de leerlingen
elkaar beter kennen. Er werd gepraat over de
school, de leerkrachten, hobby’s …
De eerstejaars kregen ook nog enkele goede tips
van de leerlingen van het vijfde jaar.
En natuurlijk werden ook een paar mooie foto’s
getrokken.

Aan alle peters en meters:
‘Veel succes met jullie mooie
opdracht.’

Reacties van de eerstejaars:
Ik was heel blij met mijn meter. We zeggen een goeiedag of iets anders . ( Veronique, 1A )
Mijn meter is superleuk en supervriendelijk. ( Imani, 1D )
We hebben gesproken over wat we graag doen. Het was een goed en leuk gesprek. ( Brecht, 1A )
Mijn meter is heel vriendelijk en ik kan alles tegen haar zeggen. ( Justine, 1C )
Soms komt mijn peter op de speelplaats met mij praten. ( Mustafa, 1D )
Mijn meter is soms grappig. ( Atalay, 1A )
Ik ben blij dat mijn peter grootkeuken volgt. Hij is tof. ( Pepijn, 1B )
Mijn meter is grappig, heel tof en vriendelijk. ( Leonie, 1C )
Mijn peter is heel leuk en ik ben blij dat hij mijn peter is. ( Tommy, 1D )
Mijn meter is superleuk en ik ben blij dat ik haar heb als meter. ( Soraya,1B)
Mijn peter volgt hout en ik wil dat ook doen. ( Senne, 1C )
Ik was heel benieuwd wie mijn meter zou zijn. Ze is een leuke meter. ( Liselot, 1A )
Ik zie mijn meter op de bus. ( Omar, 1D )
Ik ben blij dat ik zo een toffe meter heb. ( Laura,1B )
Ik babbel heel graag met mijn peter. ( Bram, 1C )
Ik heb mijn peter niet veel nodig. ( Manuel, 1A )
Mijn meter volgt logistiek. ( Liana, 1C )
Ik ben blij met mijn peter. Hij is tof. ( Guillaume, 1B )
Soms zegt hij eens een goeiedag, maar anders niets meer. ( Victor, 1A )
Mijn peter is enorm tof om mee te babbelen. ( Jonas, 1C )
Mijn peter is een toffe gast. ( Joni, 1C )
Als ik op de speelplaats ben, zie ik mijn peter. Dan zeg ik hem een goedendag en dat vind ik leuk. (Oscar, 1B)
Ik vind haar een leuke meter. Het is heel leuk omdat ze grappig is. ( Joséphine, 1A )
Ik ben blij dat ik een peter heb. Wij kennen elkaar goed, dus dit schooljaar zal tof zijn met hem.
( Yasser, 1B )

