
 
 

 
 
 
 

 
 

ACTIVITEITENDAGEN 
Dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 &  

vrijdag 21 oktober 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programmaboekje 
brugklas 

 
 
 
 



 
 
 
Leren buiten de les 
 
Beste leerlingen en jullie ouder(s)/verzorger(s), 

 
We vinden het belangrijk dat je op het Boni niet alleen in de lessen leert, maar ook 

daarbuiten tijdens excursies of andere activiteiten. Daarom hebben we activiteitendagen op 

donderdag 21 en vrijdag 22 oktober. Je gaat dan een ander programma volgen, dan je 

normaal volgens je lesrooster gewend bent. 

We willen een schoolgemeenschap zijn voor leerlingen en medewerkers waarin 

verschillende opvattingen, overtuigingen en temperamenten met elkaar samenwerken. 

Hierbij past een open venster dat uitkijkt op de wereld buiten de school. Wij trekken die 

wereld graag in, met een open vizier. Dat doen we in de les en we trekken de wereld 

letterlijk in tijdens de activiteitdagen. Tijdens deze weken willen we de verbinding maken 

tussen de lesstof en de wereld om ons heen. Onze visie is dat het leren buiten de les 

verrijkend is aan datgene dat in de les gebeurt én het is goed voor de onderlinge 

verbondenheid dat je in een andere setting met elkaar en met je docenten op stap bent.  

We zijn sinds 2009 UNESCO school en willen juist in deze week de activiteiten zoveel 

mogelijk laten aansluiten bij de thema’s van UNESCO. 

Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en 

rechten van het kind, kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en 

mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten.                         

Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie.                                                                                                                                              

Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met 

aandacht voor de eigen identiteit, en voor culturele, religieuze en etnische diversiteit op 

school en in de samenleving.                  

Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele 

aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

burger.                                                                                                                                                                                                     

 

In dit boekje vind je een beschrijving van het programma van deze activiteitendagen. Het 

programma is samengesteld dankzij de inzet van vele docenten. Ik wens jullie graag hele 

plezierige en leerzame dagen en daarna een hele fijne herfstvakantie. 

Hanneke Schreuder 

rector 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  1HV1 1HV2 1HV3 1HV4 1HV5 

       

woensdag 08.30           

 09.00 
9.15u 
Schouwburg     

8.45 uur  
Bibliotheek   

 09.30 Schouwburg Toets Frans Toets Frans 
8.45 uur  
Bibliotheek Toets Frans 

 10.00 Schouwburg Toets Frans Toets Frans 
8.45 uur  
Bibliotheek Toets Frans 

 10.30 Schouwburg     
8.45 uur  
Bibliotheek   

 11.00 Schouwburg         

 11.30   
11.45u 
Schouwburg 

11.45u 
Schouwburg     

 12.00 Toets Frans Schouwburg Schouwburg Toets Frans   

 12.30 Toets Frans Schouwburg Schouwburg Toets Frans   

 13.00   Schouwburg Schouwburg     

 13.30   Schouwburg Schouwburg     

       

       

donderdag  08.30   Natuurkunst        

 09.00 
8.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst  Sextalks 

9.15u 
Schouwburg 

9.15u 
Schouwburg 

 09.30 
8.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst  Sextalks Schouwburg Schouwburg 

 10.00 
8.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst  Sextalks Schouwburg Schouwburg 

 10.30 
8.45 uur  
Bibliotheek     Schouwburg Schouwburg 

 11.00   
10.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst Schouwburg Schouwburg 

 11.30   
10.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst     

 12.00 Genderblender 
10.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst Genderblender JZNZ 

 12.30 Genderblender 
10.45 uur  
Bibliotheek Natuurkunst  Genderblender JZNZ 

 13.00 Genderblender   
12.45 uur  
Bibliotheek Genderblender JZNZ 

 13.30     
12.45 uur  
Bibliotheek   JZNZ 

 14.00     
12.45 uur  
Bibliotheek   JZNZ 

 14.30     
12.45 uur  
Bibliotheek     

 
 



 
 

  1HV1 1HV2 1HV3 1HV4 1HV5 

       

vrijdag 08.30           

 09.00 JZNZ JZNZ JZNZ JZNZ Sextalks  

 09.30 JZNZ JZNZ JZNZ JZNZ Sextalks  

 10.00 JZNZ JZNZ JZNZ JZNZ Sextalks  

 10.30 JZNZ JZNZ JZNZ JZNZ   

 11.00 JZNZ JZNZ JZNZ JZNZ Natuurkunst  

 11.30         Natuurkunst  

 12.00 Natuurkunst  Genderblender   Natuurkunst  Natuurkunst  

 12.30 Natuurkunst  Genderblender   Natuurkunst  Natuurkunst  

 13.00 Natuurkunst  Genderblender   Natuurkunst  
12.45 uur  
Bibliotheek 

 13.30 Natuurkunst      Natuurkunst  
12.45 uur  
Bibliotheek 

 14.00         
12.45 uur  
Bibliotheek 

 14.30         
12.45 uur  
Bibliotheek 

 
 

  1A1 1A2 1A3 1A4 

      

woensdag 08.30         

 09.00         

 09.30 Toets Frans Toets Frans Toets Frans Toets Frans 

 10.00 Toets Frans Toets Frans Toets Frans Toets Frans 

 10.30         

 11.00 Natuurkunst  Natuurkunst  
10.45 uur  
Bilbliotheek   

 11.30 Natuurkunst  Natuurkunst  
10.45 uur  
Bilbliotheek   

 12.00 Natuurkunst  Natuurkunst  
10.45 uur  
Bilbliotheek   

 12.30 Natuurkunst  Natuurkunst  
10.45 uur  
Bilbliotheek   

 13.00       
12.45 uur  
Bilbliotheek 

 13.30       
12.45 uur  
Bilbliotheek 

 14.00       
12.45 uur  
Bilbliotheek 

 14.30       
12.45 uur  
Bilbliotheek 

 15.00         

 15.30         



 

  1A1 1A2 1A3 1A4 

      

donderdag  08.30   JZNZ JZNZ JZNZ 

 09.00 Sextalks JZNZ JZNZ JZNZ 

 09.30 Sextalks JZNZ JZNZ JZNZ 

 10.00 Sextalks JZNZ JZNZ JZNZ 

 10.30   JZNZ JZNZ JZNZ 

 11.00         

 11.30 
11.45u 
Schouwburg 

11.45u 
Schouwburg Natuurkunst  Natuurkunst  

 12.00 Schouwburg Schouwburg Natuurkunst  Natuurkunst  

 12.30 Schouwburg Schouwburg Natuurkunst  Natuurkunst  

 13.00 Schouwburg Schouwburg Natuurkunst  Natuurkunst  

 13.30 Schouwburg Schouwburg     

 14.00         

      

      

vrijdag 08.30         

 09.00 
8,45 uur  
Bilbliotheek Sextalks  

9.15u 
Schouwburg 

9.15u 
Schouwburg 

 09.30 
8,45 uur  
Bilbliotheek Sextalks  Schouwburg Schouwburg 

 10.00 
8,45 uur  
Bilbliotheek Sextalks  Schouwburg Schouwburg 

 10.30 
8,45 uur  
Bilbliotheek   Schouwburg Schouwburg 

 11.00   
10.45 uur  
Bilbliotheek Schouwburg Schouwburg 

 11.30 JZNZ 
10.45 uur  
Bilbliotheek     

 12.00 JZNZ 
10.45 uur  
Bilbliotheek Genderblender Genderblender 

 12.30 JZNZ 
10.45 uur  
Bilbliotheek Genderblender Genderblender 

 13.00 JZNZ   Genderblender Genderblender 

 13.30 JZNZ       

 14.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  1GA 1G1 
    

dinsdag  

 Toetsen EN en GS 
hiervoor – zie Zermelo 

Toetsen EN en GS 
hiervoor – zie 
Zermelo 

 11.00 
11.00u  
Bilbliotheek   

 11.30 
 
Bilbliotheek   

 12.00 
 
Bilbliotheek   

 12.30 
 
Bilbliotheek 

12.30 uur  
Bilbliotheek 

 13.00   
12.30 uur  
Bilbliotheek 

 13.30   
12.30 uur  
Bilbliotheek 

 14.00   
12.30 uur  
Bilbliotheek 

 14.30     
    
    

woensdag 09.30 Toets Frans Toets Frans 

 10.00 Toets Frans Toets Frans 
    

donderdag  08.30   JZNZ 

 09.00 Sextalks JZNZ 

 09.30 Sextalks JZNZ 

 10.00 Sextalks JZNZ 

 10.30   JZNZ 

 11.00     

 11.30 JZNZ   

 12.00 JZNZ Genderblender 

 12.30 JZNZ Genderblender 

 13.00 JZNZ Genderblender 

 13.30 JZNZ   

 14.00     
    
    

vrijdag 08.30     

 09.00 Natuurkunst Natuurkunst 

 09.30 Natuurkunst Natuurkunst 

 10.00 Natuurkunst Natuurkunst 

 10.30 Natuurkunst Natuurkunst 

 11.00     

 11.30 
11.15u 
Schouwburg 

11.15u 
Schouwburg 

 12.00 Schouwburg Schouwburg 

 12.30 Schouwburg Schouwburg 

 13.00 Schouwburg Schouwburg 

 13.30 Schouwburg Schouwburg 



 
 
Natuurkunst 
 
Alle leerlingen uit de brugklas gaan meewerken aan een groot kunstwerk dat in de kantine 
komt te hangen. Samen met je klasgenoten ga je naar het Wilhelminapark. Daar ga je in een 
groepje op zoek naar materiaal om een tijdelijk kunstwerk mee te maken: bladeren, takken, 
stenen, dennenappels enz. Laat je fantasie de vrije loop en maak er iets moois van! Omdat 
dit natuurkunstwerk in het park blijft maak je er met je groepje een foto van. De foto’s van 
alle groepen worden verzameld en er wordt één grote collage van natuurkunstwerken van 
gemaakt die in de kantine komt te hangen.  
 
Wat heb je nodig: 

• Kijk ’s ochtends goed welk weer het wordt en pas je kleding hierop aan! 

• Je tablet  

• Eventueel: een flesje water 

 
 

 
 
 

Ja zuster nee zuster 
 

Annie M.G. Schmidt is de beste kinderboekenschrijfster die Nederland ooit heeft gekend. 
Otje, Jip en Janneke, Minoes, Wiplala; bijna iedereen in Nederland groeit op met Annies 
verhalen. Vanwege haar grote invloed op de Nederlandse cultuur zou het zonde zijn als niet 
iedereen kennis met haar heeft gemaakt. In de projectweek maken jullie een begin met die 
kennismaking. 



 
 

Classic Tour  
 

Tijdens een theatrale rondleiding door het theater word je meegenomen naar het ontstaan 

van het theater: De Griekse Tragedie. Van het stookhok in de kelder tot de kostuumrekken 

op zolder. Van kleedkamers tot toiletten, van artiestenfoyer tot regiecabine. Je leert over 

mythen, over de grote drie tragedieschrijvers, over helden en schurken, godinnen en goden 

en de tragische maar ook komische gebeurtenissen. En je mag meedoen. Je speelt in het 

koor of zit in het houten Paard van Troje. Je wacht als soldaat in de haven, omdat er geen 

wind is om weg te zeilen of je wordt gevraagd je mond te houden over de plannen van een 

moordenares. Ondertussen zie je hoe het theater in deze tijd wordt gemaakt; van tekst tot 

uitvoering en van idee tot decorontwerp.  

Je hoeft niks mee te nemen (liefst je tas op school laten!). Je moet 15 minuten van 

tevoren aanwezig zijn en gaan op eigen gelegenheid naar de schouwburg toe. 
 

 

Digital Storytelling : jouw verhaal in beeld (bibliotheek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verhalen kun je ook zonder boeken en letters vertellen. In deze workshop leer je een 
verhaal te vertellen met beelden. Je gaat in Bibliotheek Neude zelf aan de slag met 
stopmotion. 
Je denkt na over de bouwstenen van een goed verhaal. Met een groepje werk je een script, 
storyboard en animaties uit.  
Resultaat: aan het eind heb je een eigen korte animatiefilm gemaakt! 
 
 
Praktische informatie: 

✓ Zorg dat je een kwartier voor de begintijd in de hal van Bibliotheek Neude bent. Dat 

kwartier is al opgenomen bij de starttijd van de activiteit. Zie je dus staan dat je om 

8.45u begint, dan is dat het verzameltijdstip in de hal van de bibliotheek op de 

Neude. De activiteit start dan vervolgens om 9.00u.  

✓ Je wordt opgehaald door een bibliotheekmedewerker. 

✓ Jullie gaan op eigen gelegenheid naar de bibliotheek toe.  
 

 



 

 

 
 
 
Seksuele voorlichting 

 
Sexmatters Genderblender:  
Tijdens deze workshop van Sexmatters staan gendernormen en man-vrouwrollen centraal. 
Zo word je je bewust van waar deze ideeën vandaan komen en welk effect ze kunnen 
hebben.  
 
Sexmatters Sextalks:  
Tijdens deze workshop van Sexmatters ga je in gesprek over verliefdheid, aantrekkingskracht 
en diversiteit. Er kunnen namelijk veel verschillen tussen mensen zijn en dat is alleen maar 
mooi.  
 
Sexmatters Consent:  
Tijdens deze workshop van Sexmatters ga je het hebben over hoe je je grenzen en wensen 
kan communiceren. Handig toch, als je kan aangeven wat je wel of niet fijn vindt?  
 
 
LOEF:  
Bij de workshop van LOEF staan openheid, communicatie en plezier op seksueel vlak 
centraal. Daarbij is alle ruimte om vragen stellen. Neem dus een goede dosis 
nieuwsgierigheid mee! 
 
Rocus:  
Bij deze workshop praat je met Rocus over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Niet 
iedereen is hetero of cis! Weet je nog niet precies wat die termen betekenen? Geen zorgen, 
komt allemaal aan bod.   
 

 

 
 
 
 
 


