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Betreft:	  Zomerschool	  Apeldoorn	  2014	  (18	  t/m	  28	  augustus)	  

 

Apeldoorn, mei 2014 

	  

Beste ouders, verzorgers,  
 
Ook in de komende zomervakantie kunnen Apeldoornse basisschoolleerlingen deelnemen aan 
Zomerschool Apeldoorn. Zomerschool Apeldoorn is bedoeld voor kinderen uit groep 6 (schooljaar 
2013-2014) die iets extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen of taal (denkt u hierbij aan 
een C of D score voor de Citotoetsen van januari).  
 
Zomerschool Apeldoorn wordt gesubsidieerd door gemeente Apeldoorn met gelden van het Ministerie 
van OC & W. Hierdoor is deelname voor de leerlingen gratis. Denkt u dat uw kind het leuk zou vinden 
om de laatste twee weken van de zomervakantie mee te doen aan de zomerschool, dan kunt u 
contact opnemen met de directeur van uw school.   

Extra aandacht voor rekenen of taal  
Zomerschool Apeldoorn richt zich op leerlingen van groep 6 die iets extra’s kunnen gebruiken op het 
gebied van rekenen of taal. Het taal- en rekenprogramma is echt bedoeld om kennis op te frissen en 
knelpunten op te lossen.  
Kinderen werken aan hun persoonlijke programma, waar mogelijk in kleine groepjes. De basisschool 
van de betreffende leerling geeft aan welke onderwerpen aan de orde moeten komen.  
 
Zomerschool Apeldoorn werkt met twee groepen van elk 15 kinderen in een taalklas of rekenklas.  
Twee leerkrachten zullen deze kinderen gaan begeleiden met ondersteuning van een 
onderwijsassistent. 
 
Leren in het groen  
Het thema van Zomerschool Apeldoorn is ‘leren in het groen’. De locatie is midden in de natuur bij Het 
Woldhuis in de gemeente Apeldoorn. Samen met Veldwerk Nederland is er een programma 
samengesteld waarbij de kinderen ’s morgens aan taal- of rekentaken werken, samen lunchen en  
’s middags activiteiten hebben in de natuur rond Het Woldhuis.  
 
In de 'leerstand' komen  
Zomerschool Apeldoorn is bedoeld voor kinderen waarvan de school denkt dat zij een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken om het nieuwe schooljaar meer uit zichzelf te kunnen halen. Het helpt de 
kinderen met bijvoorbeeld taal of rekenen, het ontdekken van hun talenten en zelfvertrouwen 
opbouwen. Zes weken vakantie is soms erg lang en bij de Zomerschool komen de kinderen alvast 
weer een beetje ‘in de leerstand’.  
Samen op pad gaan betekent ook nieuwe vrienden maken en samen fijne dingen beleven onder 
leiding van leerkrachten en begeleiders van de zomerschool. Zomerschool Apeldoorn valt onder 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
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Praktisch  
De Zomerschool vindt plaats in de laatste twee weken van de zomervakantie (week 34 en 35), van  
18 t/m 28 augustus in Het Woldhuis (adres: Het Woldhuis 11, 7325 WN Apeldoorn). Per week zijn er 
vier ochtenden en drie middagen gepland. De vrijdag is steeds een vrije dag.  
 
Week 34  Week 35  
Ma 18-8  ochtend  middag  Ma 25-8  ochtend  middag  
Di 19-8  ochtend  middag  Di 26-8  ochtend  middag  
Wo 20-8  ochteoochtend  Wo 27-8  ochtend  
Do 21-8  ochtend  middag  Do 28-8  ochtend  middag  
 
 
Kinderen die deelnemen komen alle dagen met de bus naar Het Woldhuis. Zij worden ’s morgens 
opgehaald vanaf twee opstapplaatsen in Apeldoorn en worden daar aan het eind van de dag weer 
naar toe gebracht.  
 
Natuur en onderwijs  
Voor de ochtendpauze wordt verwacht dat uw kind iets te eten en te drinken meeneemt. De kok van 
Het Woldhuis zorgt elke dag voor een lekkere lunch met verse broodjes en beleg, soep of een salade. 
Na het eten zijn de kinderen helemaal klaar voor een leuke middag. In de ochtend zijn we steeds bij 
het huis of op het terras maar in de middag gaan we het bos in. We kijken hoe enorm hoog bomen zijn 
en ontdekken hoe de grond in elkaar zit. Als we geluk hebben zien we roofvogels of vangen we 
kikkers.  
 
In het bos doen we bosspellen, dus zorg dat uw kind elke dag droge kleren meeneemt want ze zullen 
best vies worden. De laatste dag doen we iets speciaals. We maken grote kookvuren en koken ons 
eigen eten. We maken een grote pan soep, bakken pannenkoeken, poffen mais en eten zelfgebakken 
stokbrood. Allemaal heel spannend, lekker en erg leuk. 
 
Hoe kunt u uw kind aanmelden?  
Lever het bijgeleverde aanmeldingsformulier in bij uw schooldirecteur. U dient deze in te vullen en 
akkoord te gaan met de voorwaarden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u nog tot en met 
1 juni aanstaande inleveren bij de directeur van uw school. De directeur zorgt voor het versturen van 
de aanmelding. Maximaal 30 kinderen kunnen meedoen met Zomerschool Apeldoorn. U ontvang zo 
spoedig mogelijk bericht over de definitieve plaatsing van uw kind op de zomerschool.  
 
Meer informatie?  
Heeft u vragen? U kunt uiteraard terecht bij de directeur van de school van uw kind of u kunt contact 
opnemen met ondergetekende, telefoon 055-3781330/055-5061205 of per mail 
zomerschool@leerplein055.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Mw. Yolanda Klaaysen  
 
 
Projectleider Zomerschool Apeldoorn  
(schooldirecteur obs De Kakelhof en obs Beekbergen). 
 
 
 
 


