
 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

Beste ouders, 
 
Vandaag is de Zomerschool alweer afgelopen. We hebben samen met uw kinderen hele fijne weken 
gehad. Veel tijd en aandacht hebben we besteed aan lezen, tal en rekenen. Hopelijk heeft het uw 
kind geholpen. We geven aan de eigen basisschool door welke onderwerpen er behandeld zijn. Elke 
leerling heeft haar of zijn eigen werkboekje mee naar huis. Dat mogen ze natuurlijk na de vakantie 
ook op school laten zien. 
 
Daarnaast zijn we druk bezig geweest met ons thema Olympische Spelen! Na de opening met 
olympische vlam of vlaggenparade zijn we meteen gestart. Veel zaken over de Olympische spelen zijn 
onderzocht, er zijn sporten gedaan en sommige groepen vertegenwoordigden een land. Zo schilderde 
groep Nederland houten klompjes en maakte groep Griekenland een Griekse lunch met tzatziki. De 
leerkrachten hebben van alles gedaan in de  verschillende workshops en er zijn ook gastdocenten op 
school geweest. Uw kind zal hier vast wel over verteld hebben.  
Hoogtepunt was wel de Japanse dag op alle locaties. 
 
Maar ook ons bezoek aan Artis was geweldig. De leerlingen hadden daar echt een fijne dag. 
In de laatste week hielden we onze Olympische Sportdagen. Jammer dat het regelmatig regende, fijn 
dat er zulke leuke sporten voor ons klaar stonden en niet te vergeten de gigantische stormbanen. 
 
’s Morgens hebben we de lessen afgewisseld met een lekkere sporttraining waarmee de leerlingen 
zich even goed konden uitleven. 
 
Wat hebben we allemaal contact gemist in de corona periode en wat fijn dat veel leerlingen nieuwe 
vrienden hebben gekregen. Misschien zijn er voor de rest van de vakantie wel speel afspraken 
gemaakt. 
 
Jammer dat de corona toch boven ons hoofd bleef hangen. Er zijn leerlingen en leerkrachten getest, 
maar pluspunt was dan weer dat niemand positief getest is en we hebben geen hele groepen naar 
huis hoeven sturen.  Het contact met ouders, waar we andere jaren veel plezier van en mee hebben, 
was er nauwelijks. Hopelijk is dat volgend jaar wel weer mogelijk. 
 
Helemaal onderaan deze nieuwsbrief volgen nog wat foto’s. 
 
Bedankt dat u uw kind deze weken aan ons heeft toevertrouwd.  Volgend jaar is er weer een Zaanse 

Zomerschool      van maandag 18 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022. De inschrijving via de website 
begint op 1 april 2022.  
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Welkom op de Zaanse Zomerschool, een leerzame vakantie dichtbij huis 



 

 

 
Dan nog tips voor de komende weken: 
Op de volgende plekken kunnen kinderen lekker gaan sporten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies je Sport 
Komt uw kind een sport tegen die hij of zij vaker wilt beoefenen? 
Sportbedrijf Zaanstad wil sport bereikbaar maken voor iedereen, daarom heeft Sportbedrijf 
Zaanstad tijdens de laatste week van de Zomerschool Kies je Sport-passen uitgedeeld. Met deze 
Kies je Sport-pas kan uw kind GRATIS kennismaken met allerlei verschillende sporten! Vul de pas in 
en stuur deze online via WhatsApp/mail, of lever deze in op de Zaanse Zomer Experience. Dan 
neemt Sportbedrijf Zaanstad contact met u op om een afspraak bij de sportvereniging te maken.  
De kortste weg naar kennismaking met de Zaanse sportverenigingen is met de Kies je Sport-pas. Kijk 
voor meer informatie op:  www.kiesjesportzaanstad.nl  
 
 
Meedoen Zaanstad 
Vindt u het belangrijk dat uw kinderen sporten of naar muziekles kunnen, maar kunt u moeilijk 
rondkomen? 
Zijn uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Dan kunt u Meedoen Zaanstad aanvragen. Meedoen 
Zaanstad bestaat uit twee delen: een geldbedrag voor bijvoorbeeld sportkleding of schoolkosten en 
een sport- of cultuuractiviteit voor een jaar. 
Vraag nu Meedoen Zaanstad aan op: www.meedoenzaanstad.nl 
Voor scholen met een brugfunctionaris op school: zij kan u helpen met het invullen hiervan. 
 

 

Opnames Nieuwsuur: 

Woensdag zijn er opnames gemaakt voor het tv 
programma Nieuwsuur. De uitzending is waarschijnlijk 
op maandagavond, 2 augustus,  om half 10, NPO 2 

Het onderwerp was: Nut en noodzaak van de 
Zomerschool in Coronatijd. 

 



 

 

 

 

De Gouw 

 

 



 

 

 

De Evenaar 

 

   
   

     



 

 

 

De Evenaar 

   

      

    

     

Namens het hele Zaanse zomerschoolteam: 

nog een fijne vakantie toegewenst! 



 

 

    


