
LomerscJrool nogerop Komen o[ lekker sporten
Rob swert

Zaandam I Otis wil goed leÍen
spellen en Giiner wil beter begrij-
pen rÀrat hij leest. Met vijfhonderd
andere kinderel zlln zij maandag
begonnen aan tle Zomerschool.
Drie exra schoolweken wa?ltin ze
hun. achrcÍstand gaan inhalen of
nog beter leren wat ze toch al goeal
kunnen.

Het is een spannend halfuurtje als
de kinderen samenkomen op het
schoolplein n De spiegel in de
zaandamse Bdl$traaÍ, Bij De
Gouw aan het Noorderven in Zaan-
dam en de EvenaaÍ in de Jupiier-
straat in Krommenie gebeurt op
dat moment hetzelfd€, Kinderen
die op hun eigen school hun ou-
ders thuislaEn of op het pleio al
gauw vergeten, kruipen nu rcgen
hun vader of moeder aan. Kijken

' om zich heen of ze een bekenale
zien en zijn opgelucht als dat zo is,
celulddg, nietalleen.

Otis - leerling van De Gouw -
houdt een beeqie afsmncl aan de
overkant van de stÍaat en duikt .

achter ziJn moeder weg. Maar
komt razendsnel tevoorschijn als
hij kans ziet om te vertellen over
wat hij belangrijk vintlÍ sport Otis
skateboaÍdt op een serieus niveau
en houdt van veel spotten, Toen hij
hoorale dat de Zaanse ZomeÍschool
ook sport in hetprogmmma hee&
was hii meteen enthousiasr.

Gilner wil hogerop kornen. Hii
gaet naat gfoep 8 van EÍ Buut en
heeft nu een aclvies voor vmbo-t op
zak maar hij wil naar de havo. In
de komentle drie wohen wil hii tle
basis daarvoor leggefl

Golafontein

Alle zenuwen waren snel veÍdwe-
nen toen er twee zomerschooljuf-
fen veÍkleed als wat warrige profes-
sofen op het plein verschenen om
wat wetenschap te laten zien, De
een strulftelde enlieÍ een bood-
schappenta$ vall€n waar een fles
cola uit rolile.,Noul€gt ons iele
proege door de waC', fiep al€ andef
uia De professoren begont6n toch
aan hun demonsffatie en fliikten
wat snoepjes in ale Íles, Er gebeur-
de nlets en sorimigen kindêren
riepen omentos, mentos,. Én toen
z€ een meÍtosje in de fles declen,

Een 'warrige professor'opent de Zaanse zomerschool.

begon het te bruisen en was er eetr
sooft colafontein te zi€n,

Hoe kan dat! Met dat soort vra-
gen houdt de Zomerschool zich de
komende weken bezig. Het thema
is ditJaar'uitvindefs' en de leerlin-
gen gaan zich vooral veÍdiepen in
uagen die beglnnen met hoe, wat
en waiom.

Wethouder Netasja croothuis-
mink opende de eerste sChooldag

met tle vraag waaÍ de naam van dq
flxt BÍandaÍis eigenliJk vándaan
komt. Er waÍen kihderen die het
wisten: een vuurtoren. Maar heel
veel wisten het nieL ,"Je moet heel
veel vrageu-'zei de wethoudeÍ
tegen ze, ,,Dan weetje sffaks ook
heel veel,"

Hooftl van de ZomeÍschool is
Margreet Dekkef die trots is dat er
meer kinderen dan ooit mee doen

dit jaar, croepsleeÍkrachten vari de
zaans€ scholen hebben kinileren
getipt van wie zij alenken tlat ze
het nodig hebben, zegt directeur
Ellen Voskuilen van Zaan pÍimair.
,,Om uiteenlopende Íedenen. Een
leerling kan een achterstand heb-
ben, maaf het kan ook om sociaal-
emotionele ontwikkeling gaan, of
om een thuissituatie wa4rin zes
weken vÍij nier prettig is.,,
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