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Wat leuk dat je belangstelling hebt voor
de Vakantieschool! Leuke dingen doen en
leren tegelijk! In deze flyer krijg je hierover
meer informatie. Je gaat werken aan een
speciaal programma waarin we op een
speelse manier bezig gaan met rekenen,
taal, woordenschat en spelling. Samen
gaan we met je aan de slag met je leerdoel.
Vind je bijvoorbeeld klokkijken lastig, dan
gaan we daarmee aan het werk.

OP EEN SPEELSE MANIER
LEREN? KAN DAT?
JAZEKER!
Je gaat bijvoorbeeld met je klas naar
de winkel om ingrediënten te kopen
voor een taart te bakken. Hier begint
het al: wat heb je nodig, hoeveel heb
je nodig? Hebben we genoeg geld
bij ons? De Vakantieschool geeft je
geld mee om boodschappen te doen.
En wanneer je klaar bent met de taart
bakken, hoeveel delen heb je nodig
om iedereen een stukje taart te kunnen
geven. Voilà: je hebt een ware rekenles
gehad.

WANNEER IS DE
VAKANTIESCHOOL?
We hebben les van 8:30 uur tot
14:30 uur. De Vakantieschool is van
maandag 15 t/m vrijdag 26 augustus.
De laatste dag ben je eerder uit.

HOE ZIET EEN DAG ERUIT?
Elke ochtend start je met een sportieve
activiteit. Dit kan bijvoorbeeld
dansen zijn, hip-hop, Zumba of een
echte sportles. Ook krijg je elke dag
een gezonde lunch, behalve op
vrijdag, dan gaan we patat eten of
pannenkoeken. Naast de gezonde
lunch leren jullie ook gezond koken
tijdens een workshop verzorgd door
Mama Mascha.
Er is een sporttoernooi, een leuk
uitstapje (nog een geheimpje) en op
de laatste dag geef je met je klas een
eindvoorstelling voor al je vrienden,
familie en bekenden.
Je leert nieuwe kinderen kennen
en vaak ontstaan er mooie
vriendschappen. Ook komen er een
aantal kinderen die minder goed de
Nederlandse taal spreken. Met elkaar
gaan we samen leren om in deze 2
weken onze taal beter te leren kennen.

BRUGKLASTRAINING
Op de Vakantieschool wordt ook
brugklastraining gegeven. Dit is voor
leerlingen die na de zomer naar het
Voortgezet Onderwijs gaan. Ook
hier krijg je reken- en taallessen,
maar er is meer! Want wat betekent
het nu eigenlijk, de overstap van
groep 8 naar brugklas? Wat gaat er
veranderen en wat blijft er hetzelfde.

We zorgen ervoor dat je goed kunt
beginnen in de brugklas. Je leert tijdens
deze 2 weken om vol zelfvertrouwen
een goede start te maken op je nieuwe
school. Je leert zelfs boeken kaften,
agendabeheer en banden plakken.

WAAR ZIT VAKANTIE
SCHOOL LEEUWARDEN?
We zitten in het gebouw van de
Comenius Zamenhof, aan de
Robert Kochstraat 6, 8921 VX te
Leeuwarden. Deze school zit dicht bij
het Cambuurplein. Iedereen komt zelf
met de auto of de fiets. Lukt het niet met
het vervoer? We beschikken over een
Vakantieschoolbus. Bespreek dit met
je IB’er of CPO’er van je school. Er is
beperkt plek dus we kijken wel goed of
het echt noodzakelijk is.

DEELNAME EN KOSTEN
Vakantieschool Leeuwarden is voor
alle leerlingen vrijwillig en gratis.
Maar het is niet vrijblijvend. We
verwachten dat je er elke dag bent en
dat je actief deelneemt. We hebben
ook duidelijke regels waar iedereen
zich aan moet houden. Zo vinden we
het belangrijk dat je op tijd op school
bent. We maken afspraken over hoe
we met elkaar omgaan in de klas en
op het schoolplein. Iedere klas heeft
ongeveer 15 leerlingen en elke klas
heeft een leerkracht samen met een
onderwijsassistent. In de twee weken
dat de Vakantieschool draait, mag je
niet een paar dagen naar de camping
of een dagje naar de kermis.

AANMELDEN VOOR
DE VAKANTIESCHOOL
Aanmelden vindt via de leerkracht
plaats. Je leerkracht zal je Intern
Begeleider of Coördinator Passend
Onderwijs informeren. Er zal contact
opgenomen worden met je ouders
voor een intakegesprek. De leerkracht
vult samen met jou en je ouders een
digitaal inschrijfformulier in met je
leerdoel(en). Na 1 juni en voor 17 juni
hoor je van ons of je mee mag doen.

CONTACT
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Margriet Zuiderbaan,
coördinator Vakantieschool,
margriet.zuiderbaan@kunstkade.nl
058 - 2895365
Tijdens de Vakantieschool (15 t/m
26 augustus) met Judith Mulder,
coördinator Vakantieschool,
vakantieschool@kunstkade.nl
06 - 13008852
Voor meer info, zie www.schoolkade.nl/
vakantieschool

SAMENWERKING
Vakantieschool Leeuwarden is
een initiatief van de Gemeente
Leeuwarden. Vakantieschool
Leeuwarden wordt uitgevoerd door
Kunstkade in samenwerking met
Proloog, PCBO, BMS en de ISK.
Leerlingen van alle basisscholen
kunnen zich inschrijven voor de
groepen 5 t/m 8. Dit houdt in dat je
na de zomervakantie van groep 5
naar 6 gaat, van 6 naar 7, 7 naar 8
van 8 naar brugklas.
Alleen de leerlingen van Proloog en
PCBO kunnen zich inschrijven voor de
groepen 3 t/m 4. Wanneer je na de
zomervakantie van groep 3 naar 4
gaat of van groep 4 naar 5.

