
Tekst invoegen



• Welkom: 
– Aan alle leerlingen.
– Speciaal welkom aan de leerlingen die nu in 

groep 4 zitten. 
– Maar ook aan de leerlingen die al voor de 

derde of zelfs voor de vierde keer meedoen.
• Aan alle juffen en meesters.  
• Natuurlijk meester Bert
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• De Zomerschool 2017 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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• Tijdens de twee weken leer je dus van alles over het thema. Jullie 
gaan filmpjes maken, een vlog. Aan het einde van de Zomerschool 
kunnen jullie aan de slag met een powerpoint. 

• Elke dag beginnen wij met rekenen en taal.
• Om veel over het thema te leren gaan wij ook veel de school uit. 

• Op bezoek bij sportverenigingen / sportclubs
• Op bezoek bij de supermarkt – de bakker – de slager – markt
• Op bezoek bij Almere City
• Op bezoek bij een concert in de Goede Rede, Almere-Haven 
• Radio maken bij @echnatonfm
• Sportdag, 
• Kortom heel veel leuke en betekenisvolle uitstapjes

• Eindtoets 
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Een grote rol!
• Middagje	helpen,	een	dagje	meedraaien
• E-mail	adres	is	essentieel
• 3	ouder	informatie	momenten
• Slotfeest!	Laatste	dag	29	augustus.
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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. 

• Van de leerlingen wordt verwacht dat de gehele periode 
van twee weken aanwezig zijn.

• Er wordt geen vrij gegeven.
• Er is sprake van een continue rooster.
• De leerlingen moeten daarom zelf voor hun lunch zorgen.
• De Zomerschool regelt het “tien uurtje”.
• De hele dag kunnen de leerlingen water drinken.
• Twitter @zomerschool036 
• Facebook: Zomerschool Almere
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Kennismaken
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