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Wij wensen jou alvast gezellige feestdagen en een goed nieuw jaar

 
Hou jij van gamen? Larpen lijkt 

daarop maar je speelt wel in het 
echt. Doe mee en geef je op als 
8e-groeper! Je krijgt een korte 
presentatie, we doen een shortlarp 

(kort verhaal spelen), 
een zwaardvechtworkshop 
en een boogschietworkshop.

Datum: 
zaterdag 10 januari 2015 

Tijd: 
11.00 uur tot 14.00 uur. 

Je bent welkom 
vanaf 10.30 

uur.

Kom larpen en leren, geef je snel op!

Aanmelden: mail naar 
sihem, administratie@unic-utrecht.nl

Larpen = Life-Action-Role-Playing
Op UniC hebben we een groep fantasten. 

Wie meedoet leert op een f ijne manier belangrijke 
dingen zoals communiceren, organiseren, 
samenwerken en je inleven in een ander. 

‘UniC is echt een interessante school omdat het heel anders is dan gewone middelbare scholen. Je zit niet in rijtjes, maar werkt in groepen. Ik vind dat leuk, want dan werk ik veel makkelijker. Ik begin wel aan een opdracht maar als ik het niet meer weet, dan vraag  ik het gewoon. Je hebt hier heel makkelijk contact omdat je naast elkaar zit of tegenover elkaar. Aan docenten kun je ook makkelijk iets vragen. Eigenlijk is het best raar. Op UniC moet je echt hard werken, maar ondertussen heb je het gewoon leuk met elkaar. Dat vind ik hartstikke fijn, want je contactgroep is hier veel groter. Je hebt niet alleen je vrienden, maar je hebt de hele klas.’Jitze Broekema (12 jaar), brugklas UniC



Op UniC gaat het net even anders

Op de meeste middelbare scholen

Naar de middelbare school: 
wat vind jij belangrijk?

Op unic

•  zitten leerlingen vaak in hun  eentje aan een  
tafeltje en in rijtjes naast elkaar en achter elkaar.

Waarom? 
•  Ze luisteren vaak naar de docent  

en maken veel opdrachten alleen.  

•  zitten leerlingen met  een groepje  
aan een grote tafel. 

Waarom?  
•  Ze werken veel met elkaar samen
    en maken opdrachten met elkaar.

Tip: onthoud dit verschil! Later dit jaar kun je prijzen winnen met een 
wedstijdje over de verschillen tussen UniC en andere middelbare scholen.

Ik 
Fijne sfeer

Mijn klasgenootje

Kunstvakken volgen

HANDIG
Dit schooljaar kies je de middelbare school die bij 
jóu past. Maar waar denk je dan aan? Praat er een 
kwartiertje over met een klasgenootje. Schrijf 
alles op en kijk of de ander iets heeft genoemd wat 
voor jou ook belangrijk is. Zo leer je van elkaar!

Wil je deze UniC nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef je op bij  groep8@unic-utrecht.nl

Op UniC gaat het net even anders


