
  

  

  

  

  

  

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 gesproken over onderwijs gerelateerde zaken. De volgende woorden zijn 
tijdens de woordenschatlessen aanbod gekomen. Leuk om nog eens mee te oefe-
nen: 
 
 
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 

 

 
 
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. Ook redactiesommen.nl is een praktische 
website om te oefenen voor uw kind als deze in de laatste vakantieweek toch nog 
even wat wil rekenen. Daarnaast is het fijn als de kinderen een kwartiertje (langer 
hoeft echt niet als een kind dat niet wil) te lezen. Samen lezen met uw kind is leuker! 
 
  



De afgelopen dagen hebben een flink aantal groepen de eerste workshops al gehad. 
Van fietsen met meester tot aan kunstzinnige lessen verzorgt door KIDD (Kunst is 
dichterbij dan je denkt).  
 
Dit schooljaar is De Compositie de grootste locatie van de Zomerschool. Ondanks 
dat het maandagochtend even zoeken was voor sommige kinderen en ouders, loopt 
het nu fijn. De leerlingen gaan met plezier naar school en gaan met een hoofd vol 
nieuwe ervaringen terug naar huis. We zijn trots op de grote opkomst dit schooljaar! 
 
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 uitleg-
gen met écht pannenkoeken! Dat maakte deze lessen extra smakelijk…   
 
Bij een ziekmelding kunt u mailen naar almere-stadhaven@zomerschool.asg.nl Als u 
vragen heeft dan kunt u ook een mail sturen naar dit mailadres.  

 

We wensen iedereen een fijn weekend!  

 

Met vriendelijke zomergroet, 

 

Leander Rowan 

Locatie manager Zomerschool Stad-Haven 
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