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Wij wensen jou veel succes bij het kiezen van de school die bij je past !

jaargang 2,
februari 2015
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Wil je zien en beleven hoe leerlingen op UniC met kunst omgaan?

Kom naar onze Avond van de Kunsten op dinsdag 10 maart
Meld je aan bij Sihem, administratie@unic-utrecht.nl
Hou voor de aanvangsttijd de website in de gaten.

Joeri Jansen wint selfie-wedstrijd
Tijdens ons Open huis hadden we een plek ingeruimd
voor de inzendingen van onze selfie-wedstrijd. Had
jij ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum ook een
tijdelijke tattoo gekregen en een mooie, leuke of gekke
selfie gemaakt? Joeri werd de winnaar en ontving een
bioscoopbon. Natuurlijk hebben we hem even gebeld:
• Hij is 11 jaar en zit op de Ludgerschool in Utrecht.
• Op zijn schouder zit één van zijn huisdieren;
een wateragaam.
• Zijn andere huisdieren? Drie baardagamen,
honden, katten, konijnen, slangen en een ratje.
• Je begrijpt het al; Joeri zou nooit een selfie
maken zónder een huisdier!

Op UniC gaat het net even anders
Op de meeste middelbare scholen

Op unic

• krijgen leerlingen elke week een
paar uur Engelse les.

Waarom?

• Het is heel normaal op middelbare scholen
dat Engels op dezelfde manier wordt
gegeven als andere vakken.

• worden leerlingen in de onderbouw
3 weken lang ondergedompeld in het
Engels en zijn er native speakers

Waarom?

• Zo leer je sneller Engels en het is leuk om op
allerlei manieren steeds met de taal bezig te zijn

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

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

Maak snel je eigen planning met Wunderlist
Heb jij nog huiswerk of belangrijke
dingen die je niet wilt vergeten?
Tip van UniC-leerlingen uit leerjaar 1:
ontdek de Wunderlist op
www.wunderlist.com
Zet alles wat je wilt onthouden
op een lijstje
Koppel je e-mailadres eraan
Stel een datum en tijdstip vast
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K ies een leuk geluidje dat je
helpt herinneren
Deel het met klasgenoten of vrienden
Doe er van alles mee: sorteren, publiceren,
verwijderen, afdrukken, niet storen

