Almere, vrijdag 6 augustus 2021

De eerste week is alweer voorbij!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
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.

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.
Hieronder vind u wat impressies. Vanwege de AVG wet zijn
alle kinderen onherkenbaar gemaakt.

Via deze weg willen we ook benoemen dat het erg goed gaat wat betreft de coronaregels. We zien dat een ieder goed afstand houdt op het schoolplein. Dank voor uw
medewerking. Wel vragen wij u of u zoveel mogelijk buiten wil blijven.
Daarnaast zien we dat ook dat het op tijd komen over het algemeen erg goed gaat.
Onze lessen starten wel echt meteen om 09:00, dus wij zouden het waarderen
wanneer alle kinderen op tijd op school zijn.
Bij een ziekmelding mag u mailen naar almere-poort@zomerschool.asg.nl. Ook als u
vragen heeft over het één en ander, mag u een mail sturen naar dit mailadres.

Namens het team van de Zomerschool wensen wij iedereen een prettig weekend toe!

Met vriendelijke zomergroet,

Leroy Swankhuizen
Locatie manager De Ruimte
Zomerschool Almere

