Almere, 20 april 2021
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8
Van maandag 2 t/m vrijdag 13 augustus 2021 organiseert de Almeerse Scholen Groep in
opdracht van de Gemeente Almere voor de dertiende keer de Zomerschool.
Deze editie wordt dit jaar gehouden op meerdere locaties in Almere.
Voor leerlingen in Almere-Buiten: Het Avontuur, Stripheldenbuurt;
Voor leerlingen in Almere-Stad en Almere- Haven: de Compositie, Tussen de Vaarten en
voor de leerlingen uit Almere-Poort, Sterrenschool De Ruimte.
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 is “Architectuur”.
Voor wie is de Zomerschool bedoeld?
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen van alle basisscholen uit Almere uit de groepen 4,
5, 6, 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs.
Kinderen die moeite hebben met woordenschat en rekenen, met een IV of V score op de
betreffende CITO toetsen. We gaan er van uit dat uw kind zich moeiteloos kan aanpassen
aan de normaal geldende klassenregels. Insteek is dat kinderen zelf gemotiveerd zijn om
bijgespijkerd te worden. Dit is de reden waarom de Zomerschool niet geschikt is voor
kinderen met een concentratie en/o\f gedragsproblemen.
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 1 juni 2021 kan uw zoon of dochter door de IB-er of directeur van de school aangewezen
worden om deel te nemen aan de Zomerschool.
U kunt uw kind dus niet zelf aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Michiel Gerritsen
directeur Zomerschool
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