
In Suriname start het L.B.O. onderwijs in oktober. Op de eerste vergaderinig van het schooljaar worden 

er onder het personeel commissies benoemd. Een hiervan is de feestcommissie. Al na de eerste 

vergadering komt deze groep leerkrachten bij elkaar om alvast voor het eerste kwartaal te plannen wat 

georganiseerd zal worden. De activiteiten worden meestal gekoppeldaan nationale feest en 

gedenkdagen. Hieraan koppelen wij dan schoolactiviteiten om het geheel tot een leerrijke,plezierige en 

saamhorige dag te maken voor de leerlingen van de school. Met enkele foto’s willen wij u laten zien hoe 

onze leerlingen invulling geven aan activiteiten die voor hun worden georganiseerd.  

  

Tek.1 De leerlingen aan het begin van het schooljaar. 

 Tek.2 We starten meestal in 

november en wel met de onafhanklijkheidsviering. De activiteiten die we kunnen koppelen zijn 

verschillend. Een sportdag,een snoeppauze 



            
Tek. 3 Met kinderdag krijgen de leerlingen kadotjes en organiseren samen met hun klassenjuf soms een 

etentje. 

Tek 4. 

In december, meestal 1of 2 dagen voor kerstvakantie, hebben wij onze jaarlijkse jaarafsluiting. De 

leerlingen vieren het dan samen in de klas met hun klassenjuf met een maaltijd of snack enz. 15 minuten 

voor de schooluitgaat wordt onze pagara afgeschoten en wensen we elkaar een fijne jaarwisseling toe.  

Tek. 5 In februari hebben we onze valentijnsviering,compleet 

met rozen en kadotjes. 



 
Tek. 6 Tussen het kwartaal door is er soms ook een fundraisingsactiviteit in de vorm van een 

snoeppauze. Het paghwa feest komt ook aan de orde, compleet met poeder en gezellig dansen

             
Tek 7. Onze jongens tijdens de praktijkles.                                                                                           

 Tek. 8 Educatieve 

buitenschoolse activiteiten komen gedurende het schooljaar ook aan de orde. 



 

Tek. 9 Bij evenementen maken wij onze eigen bedankjes 

 Tek.10 De school 

vierde haar 45 jarig bestaan feestelijk. 



 

D e 

    

Tek.11 Onze hot item, de school cook-out, is echt te gek. Alle klassenvoogden en hun leerlingen 

brainstormen lang van te voren wat de klas zal koken. De decoratie,garnering en presentatie. Een ieder 

doet zijn best. 

 



 

Tek.12 De jury had geen makkelijke job 

 

 

Tek. 13Uiteindelijk de uitslag en prijsuitrijking.  



 

      

Tek.14 Op 1 juli vieren wij Emancipatie met een mode show, klederdrachten en gedichten. 



 

Tek.15 De inheemse viering, die samenvalt met de herdenking van de javaanse immigratie, combineren 

we vaak ook met sport als afsluiting van het schooljaar. 

    

Tek .16Wij hadden het afgelopen jaar ook stagaires op bezoek 

 

 

 

 



 

Tek.17 Het jaar sluiten we af met ons uitstapje 

 


