
 
Almere, vrijdag 6 augustus 2021 
 
Betreft: De eerste week is alweer voorbij! 
 
Beste ouders / verzorgers,  
 
De eerste week zit er alweer op. Wij kijken terug op een succesvolle eerste week. In de ochtend hebben 
de kinderen al veel nieuwe woorden geleerd, veel gelezen en met elkaar gepraat. De volgende 
woorden zijn aangeboden: 
 
De geschiedenis van water tot land:  

de inpoldering  
de oorsprong  
de dijk  
de polder  
de vaart  
de sluis  
de archeologie  
de bodemschatten  
het bodemonderzoek  
het scheepswrak  
historisch 

 
De geschiedenis van polder tot stad:  

de nieuwbouw  
de hoogbouw / laagbouw  
de bereikbaarheid  
de voorzieningen  
de woningbouw 
het inwonersaantal 
huisvesten 
stedelijk 
het stadscentrum 
de skyline 

 
Ook is er hard gewerkt met rekenproblemen. Door de kleinere groepen is er meer tijd voor individuele 
vragen. Wij zijn erg benieuwd naar de scores bij de eindtoets. Thuis kan uw kind nog verder werken 
met Snappet (groepen 7, 8 en VO). Dat kan ook nog in de twee weken ná de Zomerschool. Thuis kan 
uw kind nog verder werken met Snappet (groepen 7, 8 en VO). Dat kan ook nog in de twee weken ná 
de Zomerschool. 
 
De afgelopen dagen hebben een flink aantal groepen de eerste workshops gehad. Van fietsen met 
meester Mario tot een bezoek aan de bibliotheek of een les van KIDD.  
 
Wat goed ook om te zien hoe de corona-regels door iedereen nageleefd worden. Het was een mooi 
gezicht, maandagmorgen, om alle ouders langs het hek te zien wachten. De sfeer is de school gezellig 
en rustig.  
 
In alle klassen zijn de kinderen lekker bezig met het werk. 
Er worden huizen geknutseld en getekend, 
rekenopdrachten gemaakt en woorden geleerd. We 
leren woorden als sluis, polder en vaart. De groepen 5 
hadden hierbij een gelukje. Toen zij naar de sluis in de 
buurt gingen om te kijken hoe een sluis eruit ziet en 
werkt; kwam er net een bootje langs. Wat een gek 
gezicht moet dat zijn geweest voor de schipper: opeens 
twintig blije en zwaaiende kinderen en drie blije en 
zwaaiende juffen omdat je door de sluis vaart. Juf Eline 
heeft hiervan een filmpje op onze facebookpagina 
gedeeld. 
 



Ook hadden we dinsdag bezoek van het Jeugdjournaal. Zij 
maakten opnames voor de stelling van de dag. In het 
avondjournaal van dinsdag 3 augustus werd het item 
uitgezonden. 
 
Wat dit jaar extra leuk maakt is dat Jan, het bekende merk van 
de pannenkoeken en poffertjes, ons gesponseerd heeft. 
Hierdoor konden we lessen over breuken uitleggen met échte 
pannenkoeken! Dat maakte deze lessen extra smakelijk… En 
dan zijn er nog “Tiny Houses” van lego en skylines gemaakt, 

Kahoots gespeeld en gymlessen gedaan.  
 
Zijn er vragen of heb je opmerkingen? Mail ons gerust! Wij zijn bereikbaar op: almere-
buiten@zomerschool.asg.nl. Dit mailadres gebruikt u ook voor ziekmeldingen.  
 
We wensen iedereen een fijn weekend! 
 
Namens het team van de Zomerschool, 
 
met vriendelijke zomergroet, 
 
 
 
Christiaan van Merode 
Locatiemanager Het Avontuur 
Zomerschool Almere 
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