☺ Prettig nieuws ☺
voor a.s. brugklasleerlingen

én hun ouders

Alsjeblieft,
vast wat voor jou!

Zomertraining
‘Klaar voor de start’


Onze kinderen zijn met
meer zelfvertrouwen
overgestapt van de
basisschool naar het VO!

Door deze superleuke
training zien wij het nu
echt zitten om
naar de nieuwe school
te gaan!!!
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Hoi! Ben jij al
‘klaar voor de
start’?

Wat gaan we doen?
We gaan niet saai doen. We gaan op een
leuke manier oefenen met jouw vragen.
Bijvoorbeeld…
 Hoe kan ik me het beste gedragen in
een nieuwe klas?

Jij zit nu nog op de basisschool: in groep
8 dan wel. Misschien ben je wel een
beetje trots. Je hoort toch bij de
oudsten van de school? Dit duurt niet
lang meer. Over enkele maanden neem je
afscheid. Je gaat naar het Voortgezet
Onderwijs. 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?!



 Hoe praat ik, hoe kijk ik, hoe sta ik?
 Hoe maak ik een praatje met nieuwe
klasgenoten?
 Hoe maak ik vrienden en hoe houd ik
ze?
 Waar komen zenuwen vandaan? Wat
kan ik er aan doen?
 Wat doe ik als ik last hebt van een
ander? Hoe reageer ik op kinderen die
me uitdagen?
 Kan ik leren voor mezelf op te komen?
We oefenen en je krijgt tips mee!
Wie doen er mee?
Er zijn ongeveer 8 jongens en meisjes die
meedoen met de training. Die maken het
supergezellig met elkaar... In de pauzes
krijg je een traktatie en na afloop iets
leuks waar je echt wat aan hebt! Wat dan?
Dat merk je vanzelf….
Wanneer en waar krijg je de training?
In de laatste week van de zomervakantie.
In een lokaal van een VO-school. Je kunt
op de website lezen waar precies. Er zijn
dan verder geen kinderen daar, want het is
nog vakantie!
Misschien kun jij de training wel volgen op
de school waar je straks naar toe gaat!!!
De training duurt twee dagen, ongeveer
net zo lang als twee schooldagen. Toch is
het geen school. Het is meer een soort
club. Kom jij ook?

Klaar voor de start...
 … is een coole zomertraining voor

aanstaande brugklassers

 … is voor jongens en meisjes die 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!

 ...wordt gegeven in je nieuwe school
terwijl alle andere leerlingen er nog
niet zijn

Hartelijk welkom!



Wie geven deze leuke zomertraining?
40 jufs en meesters die veel ervaring
hebben met sova! Ze geven de training
steeds met z’n tweetjes. In deze folder
zetten we vast een paar foto’s van ze.
Het zijn trainers die al vaker een training
hebben gegeven. Wil je alle trainers zien?
Kijk dan op de website. Er komen steeds
weer nieuwe trainers bij.
We trainen op 12 scholen in Nederland.
Op elke school is een coördinerend
trainer. Die ga je wel zien, maar bijna niet
meemaken. Hij of zij zorgt voor een
ouderbijeenkomst en de diplomering en
helpt de trainers. De laatste foto is van
meester Peter. Hij heeft de leiding bij
‘Klaar voor de start’. Welkom op

www.desovaspecialist.nl
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2020 op gegeven
op volgende
de volgende
VO-scholen:

Pieter Zandt Scholengemeenschap
Urk - Kampen

Gomarus Scholengemeenschap
Gorinchem - Zaltbommel

Wartburg College
Rotterdam

Van Lodenstein College
Amersfoort - Kesteren

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
Apeldoorn - Uddel - Rijssen

Driestar College
Gouda

Ichthus College
Veenendaal

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


Trainingen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Houd onze website in de gaten voor actuele info. Vol = vol!

