
De eerste week is alweer voorbij!  

 
  

Vrijdag 09-08-2019  

De eerste week zit er alweer op. Wij kijken terug op een super succesvolle eerste week. In 
de ochtend hebben de kinderen al 39 nieuwe woorden geleerd. De volgende woorden zijn 
aangeboden: 

 scharrelkip 

 plof kip 

 Grondstof 

 Ingrediënt 

 Samenstelling 

 Conserveren 

 ten minste houdbaar tot 

 Calorieën  

 evenwichtig  

 gebalanceerd 

 voedingswaarde 

 bevatten  

 vezels 

 produceren  

 productieproces 

 eetstoornis 

 koolhydraten 

 zoetstoffen 

 eiwitten 

 vitaminen 

 aanbevolen hoeveelheid 

 dierlijk 

 plantaardig 

 

Afgelopen week hebben we een verslaggever van Almere deze Week op bezoek gehad en 
hij was ontzettend enthousiast over alles wat wij doen. De verslaggever heeft een artikel 
geschreven, die is te vinden vanaf dinsdag 13 augustus a.s. Ga hiervoor naar 
www.almeredezeweek.nl. Uiteraard komt er een vermelding in de volgende editie. 

Ook dit jaar nodig ik jullie uit voor het bijwonen van informatie ochtenden. Deze informatie 

momenten starten om 9.15 uur, en het duurt ongeveer 45 minuten. Wij verzamelen bij de 

hoofdingang. De onderwerpen:  

 Dinsdag 13 augustus, Rekenopdrachten voor thuis.  

 Donderdag 15 augustus, Hoe begeleidt je huiswerk?  

 

Uitnodiging afsluiting Zomerschool 2019 

Volgende week vrijdag , 16 augustus, staat de allerlaatste bijeenkomst gepland. Wij willen 

iedereen graag laten weten hoe deze middag eruit zal gaan zien: 

13.25: aanvang afsluiting. 

14.30: laatste uitzwaaimoment! 

Wij willen de ouders/verzorgers graag van harte uitnodigen om dit moment mee te gaan 

maken! De leerlingen gaan met behulp van de woordenschatwoorden van deze twee weken 

laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Dit kan door middel van blogs, vlogs, proeven, 

http://www.almeredezeweek.nl/


dansen of PowerPointpresentaties. Alle middelen gaan ingezet worden om dit afscheid een 

gedenkwaardig moment te laten worden. 

Ben je al lid van onze facebook account: https://www.facebook.com/zomerschool.almere.5. 

Via dit account wordt u dagelijks op de hoogte gehouden. Ook zijn wij te volgen via twitter, 

@zomerschool036. 

 

We wensen iedereen een fijn weekend! Tot maandag! 

Namens team van de Zomerschool  

 

Michiel Gerritsen  

Directeur zomerschool 2019  

 

https://www.facebook.com/zomerschool.almere.5

