Draaiboek ADOPTIEDAG
Inleiding
Meestal vindt de formele viering van het contact tussen school en tehuis ergens in het
eerste jaar plaats dat de school en verzorgingstehuis besloten hebben een ‘adoptie’ aan te
gaan. De formele viering hiervan is meestal in het schoolgebouw, zodat de ouderen zien
hoe de school er uit uitziet waar de leerlingen die hen maandelijks bezoeken vandaan 		
komen! Als dit lastig is - zoals geen mogelijkheid tot rollator - en rolstoelgebruik i.v.m. te 		
veel trappen e.d. - dan is deze adoptiedag als uitzondering in het verzorgingstehuis zelf.
Welke dag wordt de adoptiedag gevierd?
Datum-tijd………………………
Als de adoptiedag op school plaatsvindt: denk aan:
•

Versiering
Wie versiert de ruimte van de adoptiedag zelf? Welke versiering?
( Slingers, vlaggetjes- ballonnen)
1…………………… 2……………...

•

4………………… 5……………….

Wie versiert de ingang waar de gasten ontvangen worden:  entrée en gang?
1…………………… 2……………...

•

3………………

3………………

4………………… 5……………….

Wie deelt de stickers  (met Creatief Onderwijs –logo) uit aan de leerlingen van de school
én de gasten die ze op hun borst krijgen geplakt krijgen als teken dat ze mee doen met
de adoptiedag?
1…………………… 2……………… 3……………..

•

Vervoer van de ouderen:
Als de ouderen met de bus komen dan wachten 5-6 leerlingen hen op- liefst met een
grappig hoedje of shawl of iets dergelijks, als een feestelijk welkomstcomité en lopen met
hen mee- duwen de rolstoelen, hulp bij rollatoren
Welke leerlingen gaan dit doen? Hoe laat staan zij klaar? Welk olijk hoofddeksel?
Tijd:……….
1…………………… 2……………...

•
•

3………………

4………………… 5……………….

Als de ouderen opgehaald worden vanuit het verzorgingstehuis zelf – wandelend- dan tijd
extra goed in de gaten houden van halen van de oudere gasten door de leerlingen van
de school.
Welke leerlingen gaan de ouderen ophalen? Hoe laat? Tijd:…………..
1…………………… 2……………...

3………………

4………………… 5……………….

•
•
•
•

Placering van de ouderen in de ruimte ;
Zorg ervoor  dat zo veel mogelijk de ouderen gemengd , met meerdere leerlingen
om hen heen, zitten. Welk ‘systeem‘ is hiervoor bedacht?
Bijvoorbeeld: een harten kaart uit een kaartspel geven aan de ouderen en de leerlingen met
ook een hartenkaart gaan bij díe oudere zitten!
Is er een tafelschikking?
Systeem:…………………………………………………………………………………………

Feestelijke viering- Speeches
1.
2.
3.

Het is gebruikelijk dat , als alle leerlingen en ouderen zitten, de rector van de school een
openingswoordje doet;
Hierna wordt namens iemand van de Stichting Creatief Onderwijs de eerste ‘SCO- kisten’
gevuld met muziekinstrumenten gegeven aan de rector en de de vertegenwoordiger van
het Verzorgingshuis.
Dan spreekt de gast – iemand uit het bedrijfsleven –overheid- polititiek- die uitgenodigd is
om de openingshandeling te verrichten.
Hierna is de openingshandeling: lint doorknippen of 2 linten juist aan elkaar knopen ten
teken van contact maken of legt de puzzelstukken aan elkaar waarop de school en het 		
tehuis staan afgebeeld zodat de verbondenheid tussen jong en oud een feit is.
Vertrek
Welke leerlingen begeleiden de ouderen bij het vertrek en zwaaien uit?

1……………………….2………………………3………………….....4………………………5………
Andere opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……...................................................................................................................................................

