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Jij bent UniC, jij maakt het verschil! 

Geslaagd! Mijn jaren op UniC zitten er op. Vanaf het begin leerden we op UniC samenwerken 
in maatjescirkels. Het was soms lastig om elk ‘maatje’ te motiveren om een eerlijk aandeel in het groepswerk te nemen. Onderhand is samenwerken met nieuwe mensen voor mij geen enkel probleem meer. Hetzelfde geldt voor presenteren. Na alle challenges en motivaktiepresentaties vind ik het juist leuk om voor een publiek te spreken. Toen mij laatst bij een sollicitatie werd gevraagd naar mijn goede eigenschappen, kon ik daar 

zonder nadenken antwoord op geven. Lief UniC, waar ik mijn beste vriendjes en vriendinnetjes 
heb ontmoet en wij als eerste vwo-lichting een slagingspercentage van honderd procent haalden: 

ik ga je missen! Als ik weer in groep acht zat, zou ik wel weten welke school ik zou kiezen.’ Tirza Balkenende (net geslaagd voor 6 vwo). 

Actief met sport en 
spel tijdens het 
brugklaskamp
Dit jaar kiest UniC ervoor om in oktober 
op brugklaskamp te gaan en niet gelijk 
aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
Je start samen op school, waardoor je je 
klasgenootjes al een beetje leert kennen. 
Op kamp leer je elkaar nog beter kennen. 
Tijdens sport en spel ontdek je hoe je 
elkaar kunt helpen. Dat is handig voor als 
je weer op school bent.

Onze tip! De 1Blik agenda
De winkels liggen alweer vol met schoolagenda's. 
Welke agenda kies jij voor het nieuwe school-
jaar? Onze tip, kies de 1Blik agenda.  
Plannen kan soms een behoorlijke  
uitdaging zijn. Je wordt daarin op 
school begeleid. Natuurlijk kun je  
ook zelf een agenda kiezen die je  
leert plannen en structureren. Kies 
daarom voor een agenda waarbij je  
met 1 blik een schoolweek kunt overzien.
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HULP
MC
PEN
AGENDA
KAMP
MAATJE
FIETS

Ik ga naar de middelbare 
school en ik neem mee…

Streep in de woordzoeker de juiste 
antwoorden door. De letters die je 

overhoudt vormen met elkaar een zin. 
Schrijf die in de vakjes hieronder 

en ontdek wat er staat.



WIL JE DEZE NIEUWSBRIEF PER MAIL ONTVANGEN? GEEF JE OP BIJ GROEP8@UNIC-UTRECHT.NL 

unic-utrecht.nl

Op de fiets naar het brugklaskamp?

Doe wat
 je hebt

 beloofd.

handig

  Op UniC werken we in een 
maatjescirkel (MC). Het doel van de 

maatjescirkel is om te leren samenwerken.

In het begin vond ik het niet zo leuk. Mijn 
vrienden zaten in een andere MC en dat vond ik 
ongezellig. Later vond ik het juist heel chill dat 
ik niet met bekenden zat. Ik kon me veel beter 
concentreren, omdat ik echt met school bezig was.
De mentoren letten erop dat de MC’s goed inge-
deeld worden. Ik vond de MC-opdracht waarbij 
ze voor het vak Natuur het eigen lichaam moesten 
omtrekken het leukst. We moesten daarin ook alle 
botten, bloedvaten en organen tekenen. In zo’n 
opdracht komen ieders kwaliteiten aan bod. 
De een is goed in gedetailleerd tekenen en 

de ander kan hard werken.
’Wessel den Ouden (13 jaar) 

uit leerjaar 1

FIETS

tips

Volg de
 aanwijzingen

 van de
 begeleiders.

Fiets 
twee-aan-twee  Kijk uit 

dat de sturen 
elkaar niet 

raken

Tegenliggers? 
O ja, even 

goed 
opletten!

Bij rood 
licht? 

Stoppen!

Veel 
plezier!

Check nog 
even de fiets
verkeers-
regels.

Let op je 
snelheid en zorg dat 
je niet te dicht op je 
voorgangers fietst.  
Zo heb je nog tijd 
om plotseling te 

remmen.

Heb je 
een fiets? Laat 

hem nakijken, zodat 
hij helemaal in orde is 
voor de tocht naar het 

brugklaskamp.

Let op als 
de taken worden

 verdeeld.Dan kun je
 iets kiezen wat je 

leuk vindt. 

Kom je 
er niet meer uit. 

roep dan de 
mentor erbij.

Maak 
duidelijke 

afspraken met 
elkaar. 

Wissel eerst
 wat ideetjes 

met elkaar uit.

Laat anderen 
uitpraten.Wie weet 

zeggen ze iets slims. 
waar je wat 
aan hebt.

Blijf 
rustig als er 
ruzie komt.

http://UNIC-UTRECHT.NL
http://unic-utrecht.nl
http://verdeeld.Dan
http://uitpraten.Wie

