
Tekst invoegen



• Welkom: 

– Aan alle leerlingen.

– Aan alle ouders. 

– Een speciaal welkom aan leerlingen die al 

voor de vierde keer meedoen.

– Aan alle Zomerschool juffen en meesters.  
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• De Zomerschool 2018 biedt gedurende twee 
weken in de zomervakantie extra onderwijstijd. 
Het belangrijkste doel:                                      
– bijspijkeren van rekenen en woordenschat.

– dat leren gewoon leuk en gaaf is.

• Hierdoor maken zij een betere start in het 
nieuwe schooljaar.

• Het is een onderdeel van het project 
onderwijstijdverlenging. 
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Na 10 dagen:
Kun jij beter rekenen?
En is je woordenschat 
enorm uitgebreid? 
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Ik weet meer over: 
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De geschiedenis van
water tot land.
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De geschiedenis 
van polder tot stad.
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De ontwikkeling 
van tekentafel tot 
stad.
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Hoe de stad er nu 
uitziet, wie er wonen 
en wat er te doen is.



Elke dag zijn wij bezig met rekenen en taal. 

Tijdens deze twee weken leer je van alles over het thema. Jullie gaan 

filmpjes maken, jullie gaan vloggen, jullie gaan artikels schrijven voor Almere 

deze Week.

Om veel over het thema te leren staan ook actief en betekenis volle 

activiteiten op de planning: 

• Op bezoek bij de supermarkt – de bakker – de slager – de markt,

• Op bezoek bij Almere City en bij Playing For Success,

• Een rondleiding door Almere Stad,

• Engelse lessen. 

Naast al het leren organiseren wij ook andere zaken zoals:

• Sportdag, 

• Mobiele moestuintje,

• Skeeleren – balsporten enzovoort.

Kortom, heel veel leuke, actieve en betekenisvolle uitstapjes.
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• De lessen beginnen elke dag om 9.00 uur en eindigen om 

15.00 uur. Behalve op woensdag dan zijn wij om 12.00 

uur klaar. 

• Er is sprake van een continue rooster.

• Van de leerlingen wordt verwacht dat de gehele periode 

van twee weken aanwezig zijn.

• De leerlingen moeten daarom zelf voor hun lunch zorgen.

• De Zomerschool regelt het “tien uurtje”.

• De hele dag kunnen de leerlingen water drinken.
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Oma vertelt over Almere 

 
  

Oma is als een van de eerste bewoners in Almere 
komen wonen. Sinds die tijd is er een heleboel 
veranderd. Vertel wat oma heeft meegemaakt. 

 

Taalkaart 1 

 

Extra 

 In welk stadsdeel woonde oma toen ze in 
Almere kwam? 

 Probeer te bedenken hoe het was dat er alleen 
maar een paar huizen stonden. De bakker, de 
dokter en de school zaten in een keet. En waar 
kon oma boeken lenen of een cadeautje 
kopen? 

 Almere is erg gegroeid. Wat is er allemaal bij 
gekomen? Denk aan stadsdelen, 
voorzieningen, natuur en recreatie. 

 Vertel van het begin tot nu wat oma heeft zien 
veranderen en hoe dat was.  

 Bekijk de filmpjes op Youtube.  
1. Almere krijgt zijn eerste bewoners 1976.  
2. Almere van 1967 tot 2030. 

 

 

Materiaal 

 pen en papier 
 internet 

  

 

Reclameposter 

 

 
Maak een reclameposter voor Almere 

 

Kijkkaart 2 

 

Extra 
 Wat maakt Almere 

interessant voor jou?  
 De poster moet de aandacht 

trekken. 
 Gebruik opvallende plaatjes 

en kleuren. 
 Bedenk een passende slogan. 
 Een slogan is een korte zin 

die meteen duidelijk maakt 
waar het  om gaat. 
Bijvoorbeeld: “Dat zeg ik, 
Gamma!” of  “Kip, het meest 
veelzijdige stukje vlees.” 

Materiaal 

 Groot vel papier 
 Schaar en lijm 
 Stiften 
 computer 

 



Wij hebben jullie nodig:
• Een middagje helpen, een dagje meedraaien, waarom?
• E-mail adres is essentieel,
• Privacy wet,
• Slotfeest! Laatste dag 28 augustus.

Tegenprestatie:
• 3 ouder informatie momenten.
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Twitter: 

@zomerschool036 

Facebook: 

Zomerschool Almere

Website: 

www.zomerschool.asg-almere.nl



Kennismaken
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