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Zomervakantie!
Hoi lieve leerlingen, ouders, docenten en andere geïnteresseerden!

Het eerste deel van het The Bridge HDT-tutorproject in Amsterdam
Nieuw-West op het Mundus College is voorbij gevlogen. In maart leerden
tutoren en leerlingen elkaar kennen, en sindsdien is er in lokaal 301 mega veel
gelachen, gezweet, gerekend, gerekend en nog meer gerekend, gewerkt aan
sociaal-emotionele vaardigheden, geleerd, geconcentreerd tijdens de
concentratie-oefeningen, en nog een beetje meer gerekend. Jeetje wat zijn we
trots op jullie! Lenen bij de buren, cijferend vermenigvuldigen, de alom
gevreesde staartdelingen, jullie deinsden als echte Growies nergens voor terug!
Want, foutjes maken hoort bij het proces, en jullie hebben stuk voor stuk
bewezen allemaal echte doorzetters met een growth mindset te zijn. Dank jullie
wel daarvoor. Ook vonden alle tutoren het super fijn en bijzonder dat jullie
allemaal zo open, lief en rustig zijn.

Er heerste een heerlijk leerklimaat! Zo top! Ook aan alle
betrokken ouders, mentoren en docenten: bedankt voor
jullie tips en tops, hulp, en antwoorden op al onze vragen!
Maar, lieve allemaal, zoals jullie weten kan de boog niet
altijd gespannen staan. Na een heftig jaar, met veel
prikkels, leermomenten, online stress, nieuwe
vriendschappen en avonturen, is het ook heel belangrijk
om tot rust te komen en goed voor jezelf te zorgen. Dus
slaap lekker uit, luier je suf, lees een prachtig boek, ga
lekker zwemmen in de natuur, daag jezelf uit met een
potje schaken of dammen, en vergeet niet heel veel te
lanterfanten met je vrienden en familie.. dan kunnen we
eind augustus met een uitgeruste en frisse geest weer
keihard knallen met z’n allen! Wij kunnen in ieder geval
niet wachten. Fijne vakantie en tot dan!

Rekenraadsels
Lukt het jou om deze raadsels op te lossen?

Vraag 1 Er staan zeven kinderen naast elkaar in een kring. Er staan nergens 2 jongens
naast elkaar, en er staan nergens 3 meisjes naast elkaar.

Hoeveel meisjes kunnen er in totaal in de kring staan?

Vraag 2 5 machines doen er 5 minuten over om 5 laptops te maken.

Hoeveel minuten doen 100 machines erover om 100 laptops te maken?



VRaAG AAN LEERLINGEN
Wij vroegen onze leerlingen: Wat heb je tot nu toe geleerd bij HDT en waarom ben je daar super blij
mee? En dit waren jullie antwoorden:

Rekenraadsels
Lukt het jou om deze raadsels op te lossen?

Vraag 3 De boom staat op een eiland met een gekke vorm. Er zitten
kikkers in het water en kikkers op het eiland.

Hoeveel kikkers zitten er op het eiland?

DOei!
Bedankt voor het lezen van deze The Bridge HDT nieuwsbrief! Bij vragen kunnen
jullie altijd mailen naar onze Site Director Claire, c.slingsby.tbli@gmail.com. We
zien jullie weer na de vakantie in lokaal 301! Kunnen jullie ons echt niet missen?
Volg ons dan op instagram: @stichtingtbli.
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