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Almere, 5 april 2019 
 

 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8, 
 

Van maandag 5 augustus t/m vrijdag 16 augustus 2019 organiseert de Almeerse Scholen 

Groep, namens de Gemeente, voor het negende jaar de Zomerschool. De Zomerschool was 

afgelopen jaren te gast bij Scholengemeenschap Echnaton. Na jarenlange samenwerking is 

er helaas een eind gekomen aan deze overeenkomst met Echnaton. Voor de komende jaren 

zijn wij op naar een andere locatie. 

 

Dit schooljaar is éénmalig gekozen om de Zomerschool te houden in Almere Buiten bij 

basisschool het Avontuur, Catootjepad 6. De school is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer vanuit Almere Haven, Stad, Poort en Buiten. 

 

Wat is de Zomerschool?  

De Zomerschool biedt extra onderwijs tijdens de zomervakantie. We vormen kleine klassen 
van maximaal 20 leerlingen waarbij leerlingen extra reken- en woordenschatlessen 
aangeboden krijgen. Door de kleinere klassen krijgt de leerling meer individuele aandacht  
en wordt het programma zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de leerlingen.  
De lessen worden afgewisseld met enkele workshops die aansluiten bij de rest van het 
programma. Om een indruk te krijgen van de Zomerschool verwijzen wij u graag naar de 
website: www.zomerschool.asg.nl. Hier wordt u tevens op de hoogte gehouden over het 
programma van dit jaar: Het thema dit jaar is “Voeding”. 

 
Voor wie is de Zomerschool bedoeld? 

De Zomerschool is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
(speciaal)basisonderwijs. De Zomerschool is geheel kosteloos. Wij verwachten wel van de 
kinderen dat ze gedurende de gehele periode van 2 weken aanwezig zijn.  

 

Aanmeldprocedure 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. In de komende periode  

t/m vrijdag 10 mei 2019 kan uw zoon of dochter door de IB-er of directeur van de school 

aangewezen worden om deel te nemen aan de Zomerschool. Om veelvuldige fouten in de 

adressen en e-mails te voorkomen hebben wij besloten, dat de ouders zelf het 

aanmeldformulier invullen. Zo hebben wij dan de juiste gegevens. Hierdoor zullen meer 

ouders bereikt kunnen worden. Het aanmeldformulier zal door de school aan u worden 

uitgereikt. Daarna, ingevuld, inleveren bij de  IB’er van de school.  

De school heeft hiervoor bepaalde criteria gekregen. U kunt uw kind dus niet zelf 

aanmelden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Michiel Gerritsen,  
Directeur Zomerschool 
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