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Wintertijd
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en andere geïnteresseerden,

Inmiddels is het winter geworden, met zijn donkere en koude dagen. De
leerlingen en tutoren rekenen zo hard als mogelijk om de hersenen warm te
houden in het vaak frisse lokaal. Als we terugblikken op de afgelopen
maanden zien we dan ook een groei op allerlei verschillende vlakken. De
leerlingen zijn niet alleen beter geworden in rekenen, maar hebben ook meer
zelfvertrouwen gekregen. Daarnaast is er plezier gemaakt tijdens de Joy
Factor les over verzetshelden en hebben we elkaar beter leren kennen, mede
door een les over vertrouwen en een les over emoties.
Voor we het weten is Bridge HDT alweer voorbij, de tijd is gevlogen! Na de
kerstvakantie nog maar 5 weken en dan is het tijd om afscheid van elkaar te
nemen in de eerste week van februari. De fase van de eindsprint is
aangebroken. In de weinige lessen die we nog hebben, gaan we ervoor zorgen
dat leerlingen ook straks zonder tutor hun geleerde kennis en vaardigheden
in kunnen zetten. Bij sommige leerlingen betekent dit bijvoorbeeld nog
oefenen met bepaalde (verhaal)sommen en voor andere leerlingen gaat het
misschien om netjes werken, zelfvertrouwen hebben of samenwerken. Wie
weet zijn er leerlingen die hebben ontdekt dat het fijn is om de dag of een les
te beginnen met een concentratie-oefening om beter te kunnen focussen. Het
is in ieder geval bijzonder om te zien hoe de leerlingen zijn gegroeid, zowel op
het gebied van rekenen als op andere vlakken.
Begin februari gaan wij een moment organiseren waarop de leerlingen een
Bridge HDT-diploma in ontvangst kunnen nemen. Dit zal hopelijk in het
bijzijn van familie en schoolpersoneel plaatsvinden, wij gaan kijken wat er
mogelijk is binnen de coronaregels. We gaan het Bridge HDT avontuur in
ieder geval feestelijk afsluiten. U zult nog van ons horen. Voor nu wensen we
u prettige feestdagen en een gelukkig 2021!

Namens het hele team,
Claire Slingsby
Site Director van The Bridge HDT Amsterdam VO

TeamVO
Heel veel warmte met kerst.
Heel veel vertrouwen en
gezelligheid in huis.
Heel veel liefde en
vriendschap.
Heel veel geluk en
geborgenheid thuis!

Wij wensen je
een vrolijke Kerst vol
warmte en licht
dan kan die niet meer stuk
en voor het nieuwe jaar
gezondheid, plezier en veel
geluk!

Wees blij met Kerstmis
en vier het met elkaar
Breinkraker
want Kerstmis komt maar
Los
Wat voor
eens
perop:
jaar!

cadeau krijg je?

De laatste maand van het jaar
De maand december is aangebroken, de laatste maand van het jaar 2020. Het zijn de koude, donkere en
stille dagen voor Kerstmis en oudjaarsdag. Het is de tijd dat de bomen hun bladeren verloren zijn, de dieren
in winterslaap zijn, de natuur stilstaat en zich klaarmaakt voor de zomer. Ook voor ons mensen is deze
periode een tijd om meer naar binnen te kijken, en jezelf af te vragen hoe het eigenlijk écht met je gaat. Je
kunt in deze maand bijvoorbeeld de tijd nemen om meer alleen te zijn, te lezen, in je dagboek te schrijven of
om lekker te netflixen in bed. Probeer stil te staan en rust te nemen, zodat je 2021 vol nieuwe energie kan
beginnen! Om je te laten nadenken over hoe 2020 voor je was en wat je zou willen doen en bereiken in 2021,
hebben we hieronder inspirerende oud en nieuw vragen voor een goed gesprek! Misschien kun je deze
vragen eens bespreken op school met je tutor, je mentor of je klasgenoten of thuis met goede vrienden en
familie.

Gespreksstof
Speel het met je vrienden en familie!
Wat was het mooiste moment van het
afgelopen jaar?

Welke nieuwe vrienden heb je
gemaakt?

Wat wil je volgend jaar anders doen?
Wat zijn je goede voornemens?

Waar heb je zin in in 2021?

Heb je je doelen behaald aan het begin
van het jaar?

Wat heb je het afgelopen jaar geleerd?

Om wat heb je het afgelopen jaar het
hardst gelachen?

Welk liedje heb je in 2020 het meest
geluisterd? Check je spotify!

Frequently Asked Questions:

1. Wanneer is de laatste Bridge HDT-les?
Het Bridge HDT-traject duurt precies een jaar. Op 5 februari is de laatste lesdag op het Mundus en
op 4 februari op het Hogelant. Op 5 februari hebben jullie dus een jaar lang gerekend én zijn jullie
heel veel gegroeid samen met je tutormaatje en met je tutor. Wat was het gezellig en productief!
2. Kan je nog een jaar meedoen met Bridge HDT?
De tweedejaars van Hogelant kunnen gewoon lekker mee blijven doen! Maar, voor de derdejaars op
Hogelant en de leerlingen op het Mundus is dit de laatste kans om te knallen. Dus probeer zoveel
mogelijk te leren en te rekenen in de laatste maand!
3. Blijven de tutoren nog op school werken?
Jazeker! Wij blijven gewoon lesgeven in ons lokaal aan nieuwe Bridge HDT-leerlingen.
Komen jullie eens langs om hoi te zeggen en te vertellen hoe het met jullie gaat? Gezellig!

