De Zomerschool 2020 is van start gegaan!
Maandag 27-07-2020
Vanochtend zijn we op 3 locaties! gestart met de Zomerschool 2020. De leerlingen zijn door de
leerkrachten opgehaald en zijn vervolgens in de klas kennis met elkaar gaan maken. Na deze
kennismaking zijn de eerste woordenschatwoorden aangeboden. Voor vandaag zijn dat de volgende
woorden:









de promotie
de campagne
de opmaak
het lettertype
de folder
de brochure
het argument
onderbouwen

Daarnaast hebben we ook de woordenschattoets vandaag digitaal afgenomen. Hiermee krijgen wij
inzicht hoeveel woorden de leerlingen al kennen. Aan het einde van de Zomerschool herhalen we
deze toets nog een keer om te kijken hoe de vooruitgang is geweest. Tevens hebben we vandaag in
het kader van het automatiseren de Tempo Test Rekenen gedaan. Tijdens de Zomerschool zal er veel
aandacht zijn voor het automatiseren en hopen we ook hier aan het eind een groei te zien bij de
leerlingen.
De Zomerschool 2020 is een bijzondere in tijden van Corona. U heeft van ons een informatiebrief
ontvangen waarin de regels en afspraken staan die wij hanteren rondom het Coronavirus. Helpt u
mee om deze regels op de juiste manier te hanteren en na te leven? Dit is in het belang van uzelf, alle
leerlingen en alle medewerkers van de Zomerschool. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Hij
staat op de website.
De Zomerschool is door de media opgepakt! Wij zijn door NOS gevraagd of zij vandaag een reportage
bij ons op school mochten maken. Super leuk natuurlijk! We hebben een leerkracht bereid gevonden
om hieraan mee te werken. Vanmiddag om 5 uur is er een reportage op Radio 1, vanavond op om 6
uur in het Jeugdjournaal en 8 uur in het NOS journaal. U gaat toch ook kijken?
Het is belangrijk om de aangeboden woorden zoveel mogelijk te herhalen. Vraag uw kind thuis eens
naar de woorden die hij/zij vandaag heeft geleerd. Door samen de woorden te bespreken en te
herhalen zorgt u ervoor dat ze veel beter bij uw zoon of dochter blijven hangen.
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