“Wist je dat zowel de havo als
het vwo een tweetalige opleiding
heeft?“
“Wist je dat onze school het
certificaat ‘Veilige School’
heeft?“
“Wist je dat in ons autopark
auto’s staan waaraan leerlingen
volop sleutelen?“

AGENDA
SCHOOLJAAR 2017 - 2018

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN
Maandag 5 maart 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 6 maart 16.00 - 20.00 uur
NIEUWSBRIEF 4
Maandag 4 juni
SNUFFELMIDDAG GROEP 7
Woensdag 13 juni
INFORMATIEAVOND ‘LAPTOP IN

De Open School was
succesvol, mede dankzij
onze ambassadeurs
herkenbaar aan hun geel
T-shirt of beroepskleding!!
Ben jij volgend jaar een
van onze ambassadeurs?

DE KLAS’
Woensdag 13 juni
KENNISMAKING NIEUWE
BRUGKLASSERS
Woensdag 20 juni

“Wist je dat op ons bouwplein
‘echte’ huisjes gebouwd
worden?“
“Wist je dat jij met een mavo
XL-diploma kunt doorstromen
naar de havo?“
“Wist je dat jij voor extra
hulp altijd terecht kunt bij je
mentor?“

Aanmelden nieuwe leerlingen
Beste leerling van groep 8,
We hopen dat ook jij onze gezellige Open School bezocht hebt en dat je hebt
kunnen ontdekken wat het Sondervick College jou te bieden heeft. Misschien
heb jij wel interesse in een opleiding op een van onze praktijkpleinen of kun
jij je helemaal vinden in een tweetalige opleiding havo of vwo.

W W W.SO N DERVICK .N L

DOORLOPEND VAN
16.00 - 20.00 UUR

Sommigen van jullie hebben we al mogen begroeten tijdens de minischooldag
‘Ik op het Sondervick’, waar jij samen met je klasgenoten de sfeer kon proeven
van een schoolse dag volgens een echt lesrooster. Nu komt de volgende stap
op weg naar jouw tijd op het voortgezet onderwijs. Wij hopen dat dit op het
Sondervick College is, we helpen je graag naar je einddiploma!

5504 NC Veldhoven

E info@sondervick.nl

MA ANDAG 5 MA ART
DINSDAG 6 MA ART

Op 5 en 6 maart kun jij je op onze school inschrijven als brugklasser voor het
schooljaar 2018-2019. Vergeet niet (één van) je ouders mee te brengen. Heb
jij nog vragen? Mail ze naar: groep8@sondervick.nl.

Knegselseweg 30

T 040 - 230 94 44

INSCHRIJVING
NIEUWE LEERLINGEN

www.facebook.com/
SondervickCollege
www.twitter.com/
sondervick

Tot ziens en wie weet tot de aanmeldingsdagen!

NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2018

Wat heb je nodig om je in te schrijven?
Je brengt mee:

Onderwijsaanbod
Sondervick College
• Vmbo kader/basis

- het blauwe aanmeldingsformulier dat je gekregen hebt op de basisschool
- eventueel het plaatsingsadvies van jouw basisschool

• Mavo XL
• Havo
- Havo tweetalig

Meer informatie: www.sondervick.nl -> Groep 8

• Vwo
- Vwo tweetalig

Minischooldag “Ik op het Sondervick”
Kreten van groep 8ers:
Eva
“Chinees rekenen, dat was toch bijzonder.”
Casper “Op het Domein was een tamme gekko.”
Marjolein “De training Rots & Water was heel erg leuk.”
Tessa
“Het heeft me verrast dat het zo leuk was.”
Sem
“We leerden veel Franse woordjes.”
Floor
“Dat ik de lessen van meneer van Gogh zo leuk vond.”
Maud
“De meester en juf zo aardig waren.”
Robin
“Echt meemaken hoe het is op de middelbare school”
Jos
“Dat er schildpad in de klas was.”
Brent
”De economieles van meneer Baken.”

“Wist je dat elke opleiding zoveel
mogelijk les heeft in zijn eigen
gebouw, zodat je toch gewoon
je vriendjes en vriendinnetjes
tegenkomt op de gang, maar ook
de docenten die jij kent”

“Wist je dat jij kunt deelnemen
aan internationale excursies
bijvoorbeeld naar Engeland of
India?“
“Wist je dat jij met een sport
kunt deelnemen aan de
sportmanifestatie Olympic
Moves?“

“Wist je dat je op onze school
kunt slagen voor het certificaat
Anglia?“

“Wist je dat jij kunt deelnemen
aan de voorleeswedstrijd
Read2me?“

Wetenschappelijke belangstelling?

Servicepunt laptops

Ben jij nieuwsgierig en wil jij graag méér van dingen weten? Het Sondervick College is een WON-school. WON staat voor ‘WetenschapsOriëntatie Nederland’.

Op onze school werken leerlingen met een laptop in de klas.
En wist je dat we voor laptopproblemen een ‘laptopdokter’
hebben?

Jij zult misschien denken dat wetenschap vooral techniek, wiskunde en natuurkunde is, maar niets is minder waar, wetenschap is veel meer. Op een WON-school
maak jij kennis met verschillende wetenschapsgebieden en dat begint al in de
brugklas.

“Wist je dat we een klein gezellig
restaurantje op school hebben?“
“Wist je dat er diverse excursies
vanuit allerlei vakken in alle
leerjaren plaatsvinden?“
“Wist je dat er ieder schooljaar
een herfst- en carnavalsfeest is
voor leerjaar 1 en 2?“

Trainers Rots & Water

Meer informatie:
sondervick.nl/de-laptopklas

Rots en Water traning
Op onze school kun je deelnemen aan ‘Rots & Water’.
Dat is een antipest- en weerbaarheidsprogramma. Het helpt je
een gevoel van veiligheid te creëren voor jouzelf en je omgeving.
Middels f ysieke oefeningen verwerf je sociale en communicatieve
vaardigheden. Je leert samen te werken, te spelen, te leven, je
zelfstandig op te stellen en eigen keuzes te maken.
Meer informatie: sondervick.nl/verrijkte - ondersteuning

