Weerbaar naar de brugklas
na-brugklasser s
zomercursus voor bij

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen.
Sommige kinderen kunnen wel een extra steuntje in de rug
gebruiken, zodat ze bijvoorbeeld gemakkelijker contact leren
leggen met leeftijdsgenoten, zich zelfverzekerder gaan voelen
of beter voor zichzelf leren opkomen.

Deze cursus blijkt bij die overgang heel zinvol en ondersteunend
te zijn, zodat kinderen ook echt een positieve start kunnen maken
op de nieuwe school. Op een actieve en speelse manier worden er
technieken en oefeningen aangereikt om nieuwe contacten aan te
gaan, steviger in de schoenen te staan en weerbaar te reageren in
moeilijke situaties. Er wordt ook aandacht besteed aan praktische
zaken die spelen op de nieuwe school (zoals bijv. lesroosters en
wat doe je in de pauze).
Voor deze groep bijna-brugklassers wordt op diverse plekken in
de provincie Groningen de zomercursus ‘Plezier op School’
aangeboden in de laatste week van de zomervakantie.

www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden

Gaat uw zoon of dochter naar de brugklas
van het regulier of speciaal onderwijs?

Hieronder vindt u het overzicht van de data en locaties
Regio

Reguliere groep

ASS-groep

Stad Groningen

Locatie

12, 13 augustus 2020
11 t/m 14 augustus 2020
9:00 – 16:30
9:00 – 13:00
			

Selion,
Diamantlaan,
Groningen

DAL-gemeenten
(Eemsmond-delta)

Theda Mansholt
College, Delfzijl

12, 13 augustus 2020
x
9:00 – 16:30		

Westerwolde /
12, 13 augustus 2020
11 t/m 14 augustus 2020
Stadskanaal
9:00 – 16:30
9:00-13:00
			
			

RSG, Ter Apel
(regulier)
Ubbo Emmius,
Winschoten (ASS)

Vooraf aan de cursus is er een informatiebijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s).
•

Voor ouders van de deelnemers aan reguliere groepen is dat op
maandagavond 10 augustus 2020*

•

Voor ouders van de deelnemers aan de ASS-groepen is dat op
vrijdagochtend 7 augustus 2020*

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 1 juli 2020. Daarna volgt z.s.m.
een kennismakingsgesprek voor u en uw kind met één van de trainers
van de cursus.
Aanmelden kan via de website:

www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden

‘Ik zag er eerst tegenop,
maar nu wil ik graag naar
m’n nieuwe school!’

* Meer informatie
(locatie en tijd)
hierover ontvangt
u tijdens of na
het kennismakings
gesprek en zal ook
op de website staan.

