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Kom je ook naar de open lesmiddag? Je bent van harte welkom!

‘‘UniC is een school waar je
veel mag en kan doen. Mot
iVaktie wordt
bijvoorbeeld nergens anders
gegeven. Het is een vak dat
je zelf regelt.
Doe je er niets voor, dan ga
je de mist in. Ik was er eers
t niet goed in,
want ik nam geen verantwo
ordelijkheid. Toen ontdekte
ik dat ik gewoon meer moest doen om
dat er anders niets gebeur t.
Gelukkig kreeg
ik hulp en na 1 maand op
UniC ging het me al veel bet
er af en begon
ik het leuk te vinden. Het
is heel fijn, want zonder ve
rantwoordelijkheid word ik lui en doe ik
niet zo veel. Nu ben ik eraa
n gewend.
Het motiveert me en ik wor
d er lekker actief van.
Op UniC verveel ik me nooit
, want ik heb altijd iets te do
en.
Tessel Bartelse (13 jaar), br
ugklas UniC

Ben jij

?

Open lesmiddag en
introductiemiddag
Open lesmiddag, kom je ook?

Als je buiten Utrecht woont, ben
je van harte welkom op dinsdag 9
februari 2016 van 13.30 - 15.30
uur. Mail naar administratie@unicutrecht.nl om je aan te melden.
Als in Utrecht woont, ben je van
harte welkom op woensdag 10
februari 2016: 13.30 - 15.30 uur.
Meld je aan via je basisschool.

Introductiemiddag

Zit jij volgend jaar op deze plek?
Wij zitten in leerjaar 1 en vinden UniC een fijne school. Je krijgt hier
veel vrijheid om op je eigen manier te leren en je ontdekt hoe je
plezierig met elkaar kunt samenwerken.

Weet je nu al dat je graag naar
UniC wilt? Noteer woensdag
8 juni dan alvast in je agenda.
Je bent van harte welkom op
onze introductiemiddag.
Spannend natuurlijk om even
af te wachten of wij akkoord
gaan met je aanmelding als
leerling van UniC.

Een schooldag op UniC:
zo gaat dat ongeveer!

Opstart

1e & 2e uur

8.30 – 10.30

Werken aan het thema

‘Rustig beginnen
met 60 leerlingen
in een lokaal.
Iedereen is nog
een beetje moe.’

10.30 – 10.45

pauze

Natuur, Maatschappij of Engels

‘Heel afwisselend, hard
werken en lekker veel leren.’

‘Kletsen met
vriendinnen’

‘Hierbij werken we samen in
maatjescirkels. Het is fijn om
met elkaar aan een eindproduct
te werken.’
4e uur

11.45 - 12.30

Frans

3e uur

10.45 – 11.45

Zelfstandig werken aan
verschillende vakken

‘Even bewegen met
woordjes leren door
een liedje te zingen
en te dansen.’

‘Gezellig en superfijn, want
daarna heb ik geen huiswerk meer.’

12.45 – 13.30

pauze

5e & 6e uur

13.30 – 15.30

Eh, ik weet het even niet
‘Ik krijg altijd snel antwoord,
want ik vraag het gewoon aan
een andere leerling.’

motivaktie

‘Heel inspirerend
omdat iedereen
iets anders doet
en ik mag er thuis aan
werken als mijn plan
is goedgekeurd.’
Tijd om iets voor
mezelf te doen, piano
spelen bijvoorbeeld.’

afronden

‘ Lawaaierig en druk,
want we willen
allemaal naar huis.’

Aan deze schooldag werkten 2 brugklassers mee: Britt en Lotte

WIL JE DEZE NIEUWSBRIEF PER MAIL ONTVANGEN? GEEF JE OP BIJ GROEP8@UNIC-UTRECHT.NL
Op UniC mag je veel dingen zelf bepalen. Daarin
ben je uniek! En wat het oplevert, is écht van jou.
Daarmee maak je het verschil! Tessel Bartelse

unic-utrecht.nl

