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Don Bosco-scheurkalender 2010

Hoe kan je deze kalender op een aantrekkelijke manier op school verspreiden?
•

Kerstfeestje starten met een leuke sfeerschepping a.d.h.v. PPt met cartoons.
Op bepaald moment komt de Kerstman binnen en vraagt wat er zo grappig is?
Kerstman brengt ‘pakjes’ – gelinkt aan Don Bosco (komt ook in het lokaal)- uitleg
bij scheurkalender (gelinkt aan salesianiteit op school)

•

Mooi pakje van de scheurkalender maken = nieuwsgierigheid opwekken

•

Geschenk (van grote naar kleine doos)afgeven op kerstfeestje met kaartje. Hierop
een wens die aansluit bij de kalender en een motivatie om de kalender te
gebruiken in de klas.

•

De kalenders heel mooi inpakken, met daarbij de boodschap ‘Nog … dagen wachten
alvorens je dit leuk pakje mag openen!’

•

Quiz (kijk even op de site van DBV&A) – tombola – een halve tekst vervolledigen …
winnaar krijgt de eerste kalender!
Vb. raden van het gewicht
Vb. raden wat er in het pakje zit
Vb. raden hoeveel pagina’s het ‘speciale boek’ telt

•

Op een morgen, op het bureau van de leraar, een prachtig pak zetten. Maar nog
wachten met openen= zowel de nieuwsgierigheid van de leerlingen als de
nieuwsgierigheid van de leerkracht wekken.

•

Via zoektocht

•

Door adventskalender krijgt het team elke dag een tip. Op het einde ontvangen de
leraren de kalender.

•

Aan het plafond: een haak met hieraan een touw.
Aan het touw de mooi verpakte kalender en bijhorend kaartje : ‘Laat mij hier niet
hangen’.
Tijdens het schooljaar houdt iedereen zijn lievelingstekst/tekening … bij en stelt
dit voor op het personeelsvergadering.

•

Verschillende rebussen oplossen – pakje afhalen

•

In communicatiebakje van elke leerkracht een boodschap leggen om iets af te halen
bij de directie!

Belangrijk!
•

Zeker meedelen: Waarom krijgt iedereen deze kalender? Wat kunnen we er mee
doen? …

•

Regelmatig op een personeelsvergadering de scheurkalender ter sprake brengen!

