De slimste klas
Don Bosco Hoboken BSO
Een creatieve en speelse manier om de leerlingen van de eerste graad BSO
geïnteresseerd te krijgen voor het feest van Don Bosco en er ‘noveengewijs’ naar
toe te werken.
De vragen kunnen speels verdeeld worden en via een scorebord kan de stand
bijgehouden worden. Origineel speelden de klassen tegen elkaar, maar het kan
evenzeer binnen de klas gespeeld worden. Mogelijkheden genoeg.
De juiste antwoorden kan men bekomen op aanvraag.

samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven

18 januari 2010 : dag één:
Naar welke heilige werd onze school genoemd?
Noteer in het Nederlands hieronder zijn/haar volledige naam zonder fouten:
.................................................
Klas:

19 januari 2010 : dag twee:
In welke eeuw en in welk land heeft hij geleefd.
Duid de twee juiste antwoorden in de lijst aan.
Eeuw: 16de - 17de -18de- 19de - 20 ste eeuw
Land: Chili - Italië - Canarische eilanden - Luxemburg
Klas:

20 januari 2010: dag drie:
We zoeken 3 verbanden tussen 4 woorden. Noteer hieronder de 3 categorieën
waartoe de woorden behoren.
(Bv A219, C022, B001 en A111 antwoord: klaslokalen.)
Damiaan zus
Oma
Don Bosco

kind
nonkel

…………………

Sint-Maarten
pa

…………………

St-Agnes
Pius X

Fransiscus
St-Ursula

…………………

Klas

21 januari 2010: dag vier:
Don Bosco had drie belangrijke principes.
In het rooster duid je de juiste aan.
redelijkheid
vriendelijkheid
kwaliteit

behendigheid
vrolijkheid
eerlijkheid

betrouwbaarheid
geloof
zaligheid

blijheid
lachen
hartelijkheid

Klas

2

22 januari 2010: dag vijf:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Op welke foto staat Don Bosco niet op? Foto 1 - Foto 2 - Foto 3
Klas

25 januari 2010: dag zes:
Vul het juiste werkwoord in:
Heb je je ooit wel eens afgevraagd waarom nu juist die laatste januaridag don
Bosco herdacht wordt?Dat komt omdat don Bosco op die dag
.................................is, namelijk op 31 januari 1888.
Klas

26 januari 2010: dag zeven:
Op de website van onze school kan je lezen wanneer de eerste steen van onze
school is gelegd. Zoek de juiste volledige datum op. Breng dit briefje vandaag
nog binnen voor 15 uur.
Datum: …………………………..
Klas

27 januari 2010: dag acht:
In Don Bosco’s leven waren een aantal mensen erg belangrijk. Duid de drie
juiste personen aan.
Moeder Theresa
Don Heyman
Don Rua

Don Diego
Madonna
Don Cafasso

Pater Damiaan
Mama Margaretha
Don Juan

Klas
3

28 januari 2010: dag negen:
Wat stond er vroeger op de plaats waar onze school nu staat?
Omcirkel het juiste antwoord:
boerderij – gevangenis – bakkerij – kapelletje - boom
Klas

29 januari 2010: dag tien:

29 januari 2010: dag tien:

Don Bosco nodigt ons uit
elk met onze eigen talenten
zijn droom te helpen waarmaken.

Don Bosco nodigt ons uit
elk met onze eigen talenten
zijn droom te helpen waarmaken.

Als jonge snaak
wist hij zijn vrienden te boeien
niet met zijn vuisten maar
met liefde en zachtmoedigheid.

Als jonge snaak
wist hij zijn vrienden te boeien
niet met zijn vuisten maar
met liefde en zachtmoedigheid.

Als we ook in onze
klas, in onze school
op de plaatsen waar
wij komen, iets van
deze droom kunnen
waarmaken, dan
ziet de wereld er
opnieuw wat beter uit!

Als we ook in onze
klas, in onze school
op de plaatsen waar
wij komen, iets van
deze droom kunnen
waarmaken, dan
ziet de wereld er
opnieuw wat beter uit!

Laat ons met geloof
en liefde zoals Don Bosco
opkomen voor elkaar.

Laat ons met geloof
en liefde zoals Don Bosco
opkomen voor elkaar.

4

