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Dratis 30 kinderboeken in De Vakantiebieb, app beschikbaar in App Store en Google 
Play  
 
De Zaanse Zomerschool werkt samen met: 

                                

 

Zaanse 

Zomerschool 2019 

locatie Zaandam 

week 2 

Dierenpark 

Amersfoort 

------------- 

Drum4fun 

---------- 

Volgende 

week… 

 
 

Praat met ons 

mee op Facebook 

en  Twitter 

 

 

 

Contact: 06 21905027 of 

info@zaansezomerschool.nl 

Ziekmelding: 

Zaandam: 075 6164830 

Krommenie: 075 2010122 

 

 

 

 
 
    

Nog maar 5 dagen geleden zijn we van start gegaan met de achtste 
Zaanse Zomerschool. Het team kan zich dat bijna niet voorstellen en 
we denken de leerlingen ook niet. Wat hebben we al veel gedaan. In 
deze nieuwsbrief nog wat foto’s en korte verslagen. Meer foto’s vindt 
u op facebook. Verder staat in deze brief ook het programma voor 
komende week. 

Eerste excursie: Woensdag gingen we naar dierenpark Amersfoort. We zagen 
veel verschillende dieren.  We konden ze bekijken van achter een hek, vanuit 
een kuil en boven vanaf  de loopbrug. 
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 Informatie tweede excursie: 
 

 
 
“DE AVONTUURLIJKSTE VLIEGBESTEMMING VAN 
NEDERLAND 

Ervaar de Nederlandse luchtvaart van toen en nu! 
Bewonder meer dan 100 unieke oude en nieuwe 
vliegtoestellen van dichtbij. Stap aan boord van een 
echte Boeing 747 Jumbo Jet en haal zelf je vliegbrevet 
in een echte flight simulator. Of bekijk de spectaculaire 
4D-film Skymania! Hoeveel waardevolle objecten 
ontdek jij in de schatkamers van Luchtvaartmuseum 
Aviodrome?” 

Op woensdag, 24 juli vertrekken we om 9.15 uur 
per bus naar het Aviodrome. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op de website 
www.aviodrome.nl 
 
Tussen 15.15-15.30 uur zijn we terug op school. 
Geef uw kind eten en drinken mee in een rugzakje. 
Eventueel zonnebrandcrème want een groot deel 
van het park is buiten! Geef uw kind GEEN GELD 
mee. Wat uw kind meeneemt, draagt het ook zelf. 
Aan het eind van de dag krijgt iedereen een ijsje. 
 
Wilt u mee als begeleider? Graag! Meldt u aan op 
het formulier bij het klaslokaal. 

 
 

 

 We verwachten komende 
week heel mooi en warm weer. Daarom gaan we 
dinsdagmiddag op de pleinen lekker spelen met 
water! We vragen de leerlingen om zwemkleding, 
een handdoek en (als ze dat hebben) water 
pistooltjes e.d. mee te nemen. U krijgt uw kind 
misschien wel nat thuis. 
 
 
 
 
 
 
Vandaag hebben  we de week af gesloten met een 
zeer muzikale dag! Hier volgen een aantal foto’s: 
 

 
 

 
 

 
Optreden voor de ouders 

http://www.aviodrome.nl/


 

 
 
We hopen weer op een goede opkomst. 
Deze bijeenkomst is op dezelfde tijd als de 
groep 3 activiteit, van 9.00-10.00 uur en 
wordt in een lokaal gehouden. 
 
 

 
Groep 3 op de Zomerschool 
 
We zijn fijn begonnen met tien leerlingen 
van groep 3 op de Zomerschool! We lezen 
elke dinsdag en donderdagochtend boeken 
en doen daar leuke activiteiten mee. De 
kinderen vinden het erg leuk en doen ook 
heel goed mee! Op deze foto zijn we aan het 
puzzelen met Tangram, zoals in het boek 
Tangramkat, geschreven door Maranke 
Rinck.  
 
Let op! De laatste keer is op donderdag 1 
augustus. We willen dan graag dat alle 
kinderen van groep 3 op de Zomerschool 
met hun ouders naar de Bibliotheek 
Zaandam aan de Westzijde komen. We 
beginnen om 9.30 en zijn om 11.00 uur klaar. 
Het is de bedoeling dat ouders in de 
bibliotheek bij de activiteit blijven. Heb je 

hier vragen over? Vraag het aan Juf Ine of 
Inge van de Bieb, bij groep 3.  

 
Opening in Zaandam 

 
Weekoverzicht Zomerschool Zaandam:  

 
Maandag:  Weekstart 
  Lezen, taal, sport en rekenen 
  Kunstworkshops 
Dinsdag: Lezen, taal, sport en rekenen 
  Waterspelletjes  
  Groep 3 leerlingen 3e keer 
Woensdag:   Excursie naar Aviodrome in      
                       Lelystad om 15.15-15.30 uur  
  terug bij school 
Donderdag:  Lezen, taal, sport en rekenen 
  Groep 3 leerlingen 4ee keer 
  Sportmiddag in Darwinpark  
  Met Beachvolleybalvereniging  
  En de Rugbyclub 
Vrijdag: Lezen, taal, sport en rekenen 
  Kunstworkshops 
  We maken samen een lunch  
  Klaar. 

 
  

Ouderactiviteit: 
Op dinsdag 23 juli 
bespreekt een 
medewerker van de 
Bieb met ouders hoe je 
kunt (voor)lezen met 
/aan je kind. 



 


