Hoi, ben jij al...
art’?
‘Klaar voor de st



Jij zit nu nog op de basisschool: in groep 8
dan wel. Misschien ben je wel een beetje

Wat gaan we doen?

We gaan niet saai do
en, maar op een leuke
manier
oefenen met jouw vr
agen. Bijvoorbeeld…



Wat is het beste ge
drag in een nieuwe kla
s?
Hoe praat ik, hoe kij
k ik, hoe sta ik?



Hoe maak ik een praa
tje op mijn nieuwe
school? Hoe maak ik
vrienden?



Waar komen zenuwe
n vandaan? Tja en…
wat
doe ik aan stress?!



Wat doe ik als ik las
t hebt van een ande
r?
Hoe reageer ik op kin
deren die me uitdage
n?

trots. Je hoort toch bij de oudsten van de
school? Helaas, het duurt niet lang meer.
Over enkele maanden neem je afscheid. Je
gaat naar het V.O… Dan ben je niet de oudste
maar de jongste van de school…!
Weet je al naar welke school je na de zomervakantie gaat? Alles is nieuw! Een grote
school, onbekende leraren, andere klasgenoten… Wat een veranderingen!
Zie je er tegenop? Heb jij ook last van die
akelige zenuwen, die niemand mag merken?!
Vind je het moeilijk om vrienden te maken of
te houden? Of; had je moeite met lezen of
leren op de basisschool en voel je je nu onzeker? Vraag je je af wat je beste houding is op
je nieuwe school?
Enne… hoe ga jij eigenlijk naar je nieuwe
school toe, wat doe je daar in de pauze, hoe
gaat dat met huiswerk en je boekentas en
waar is een mentor eigenlijk voor?
De zomertraining ‘Klaar voor de start’ helpt
jou een handje bij alle onzekerheid! Jij wilt
het toch ook zien zitten?!



mertraining?
Wie geven deze leuke zo

meesters met een diVeertien ervaren jufs en
de training steeds met
ploma voor sova! Ze geven
der zetten we vast een
z’n tweetjes. In deze fol
n onze meest ervaren
paar foto’s van ze. Het zij
Janneke, Karita, Machtrainers: de jufs Femke
en de meesters Henteld, Henrieke en Nelleke
drik, Erik en Erik.
meester Peter. Die
Er is ook een coördinator:
de trainers.
regelt alles en begeleidt
? Wil je ook kennismaWil je meer van ons weten
rs? Kijk dan op de webken met de andere traine
st.nl
site: www.desovaspeciali

Kan ik leren voor me
zelf op te komen?

Hierbij maken we leu
ke opdrachten en do
en we
samen leerzame oefe
ningen. Ook krijg je
tips voor
aanstaande brugklass
ers. Niemand komt
voor niets!

Wie doen er mee?

Er zijn ongeveer 8 jo
ngens en meisjes die
meedoen
met de training. Die
maken het supergez
ell
ig met
elkaar... In de pauzes
krijg je een traktatie
en na
afloop iets leuks wa
ar je echt wat aan he
bt
! Wat
dan? Dat merk je va
nzelf….

Wanneer en waar kr
ijg je de training?
In de

laatste week van de
zomervakantie. In ee
n
lokaal van een school.
Je kunt op de webs
ite
lez
en
waar precies. Er zij
n dan verder geen kin
deren
daar, want het is no
g vakantie! Misschien
kun jij de
training wel volgen op
de school waar je st
raks
naar toe gaat!!! De
training duurt twee
dagen, ongeveer net zo lang als
twee schooldagen. Ma
ar het
is geen school. Het
is meer een soort clu
b.

Doe je mee!?
Dapper!

 

...
‘Klaar voor de start’




… is een coole zomertraining
voor aanstaande brugklassers.

 … is voor jongens en meisjes die

INFORMATIE VOOR OUDERS:
De training wordt in 2019 gegeven op de
volgende VO-scholen:
Van Lodenstein College
Kesteren - Amersfoort

er tegenop zien om naar het VO
te gaan.

 … is voor kinderen die het moeilijk vinden om vrienden te maken
of bang zijn die kwijt te raken.

 … is voor ‘brugpiepers’ die moeite hadden met leren of lezen op
de basisschool ...of…

 … is voor jongelui die er
van balen dat ze zo snel



zenuwachtig zijn.

 … is een gezellige zomerclub van
8 jongelui...

 … heeft aardige trainers die vol
zitten met handige tips waar je
echt wat aan hebt!

 … wordt gehouden in de laatste
week van de zomervakantie en



duurt lekker maar 2 dagen!

Ichthus College
Veenendaal
Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap
Apeldoorn
Gomarus
Scholengemeenschap
Gorinchem-Zaltbommel
Pieter Zandt
Scholengemeenschap
Kampen
Driestar College
Gouda

in de laatste week van de zomervakantie
Zie de website voor meer informatie over:
locaties, datums, trainers, inhoud, kosten

www.desovaspecialist.nl
u kunt uw zoon of dochter
online aanmelden



ft...
Alsjeblie
!
voor jou
vast wat

 PRETTIG 
NIEUWS
voor aanstaande
brugklassers
én hun ouders

ZOMER
TRAINING
“Klaar voor de start!”



”Door deze
superleuke
training zie
ik het nu
echt zitte
n om naar
het
V.O. te gaa
n!”

