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Zomerschool Velsen, 14 juli 2021

Op de film
Vandaag zijn er verschillende mensen van de gemeente Velsen op de zomerschool
locatie De Zefier geweest. De afdeling communicatie heeft een promotiefilmpje gemaakt
van hoe de kinderen aan het werk zijn en er zijn kinderen en leerkrachten geïnterviewd.
De wethouder van onderwijs Marianne Steijn is erg enthousiast over de opzet van deze
zomerschool. Door gemeentelijke subsidie is het mogelijk om deze pilot uit te voeren.
Er is rekening gehouden met de wet op de privacy en de wens van de ouders of hun kind
wel of niet gefilmd mag worden.
Het filmpje zal te zien zijn op de zomerschool website:
www.zomerschoolvelsen.nl en natuurlijk op de gemeente website: www.gemeentevelsen.nl

Dinsdag, 13 juli was Fred Segaar van RTV NH op
zomerschoollocatie De Plataan om een impressie te
maken van hoe er door de kinderen gewerkt en
gespeeld wordt.
U kunt dit filmpje via de link bekijken.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288836/zomerschoolin-velsen-kinderen-lopen-spelenderwijs-hun-achterstand-in
Er start eerst een reclame, dus even geduld.
Wat een positieve PR voor Zomerschool Velsen!

Corona
Wat minder positief is dat er twee medewerkers van de
zomerschool thuis zijn I.v.m.een positieve COVID test.
Op de locatie Franciscus is juf Denise uitgevallen. Ze
mag misschien komende vrijdag weer beginnen.
Op de Zefier is stagiaire juf Sydney positief getest. Zij is gisteren in nauw contact geweest
met de kinderen van groep 4.
Juf Mirelle heeft alle ouders van groep 4 gebeld. Deze kinderen zijn dinsdagmiddag door
hun ouders opgehaald. Als de kinderen geen klachten krijgen en zaterdag een negatieve
coronatestuitslag hebben, kunnen ze maandag weer naar de zomerschool.
Alle kinderen hebben op de Zefier van juf Mirelle een brief met uitleg gekregen.
Wij hopen dat het mee zal vallen

De lessen:
De lesbrieven die de kinderen doen in hun groep zijn een succes. De thema’s van deze
week zijn: “Beestenbende”, “Het geheim van de zonnewijzer” en “uitvindingen”.
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De kinderen krijgen een probleem op te lossen en werken nauw met elkaar samen. De
kinderen zijn veel bezig me taal, rekenen, lezen, en schrijven.
Wij vinden de kinderen erg gemotiveerd en leergierig. De manier van werken is op een andere manier dan ze meestal op school doen.
Ontdekkend leren noemen we dit ook wel.
Alle kinderen hebben maandag hun wens voor de zomerschool opgeschreven.
Dit is tevens hun doel om te halen binnen de drie weken op de zomerschool. De kinderen
vragen om extra werkbladen taal en rekenen. Deze gaan wij regelen. Daarnaast wordt er
iedere dag met de kinderen gelezen.

Gadgets
Uw kind heft, voordat de zomerschool ging starten, een
rugzakje met bidon en pen gekregen. Op de eerste dag
waren er ook voor alle kinderen zomerschool t shirts.
De meeste kinderen dragen dagelijks dit t shirt. Zo zijn we
goed herkenbaar en allemaal gelijk.
Bij de entree van de zomerschool heeft u vast wel de
beachvlaggen zien staan.
We spelen veel buiten en zijn ook actief in de gymzaal.
De zomerschool telefoon gaat regelmatig over. Er kan niet
altijd opgenomen worden.
U kunt dan altijd een mailtje sturen naar:
zomerschoolvelsen@opoijmond.nl
We doen ons best om u zoveel mogelijk terug te mailen of
te bellen, maar dat lukt niet altijd.

Gevraagd:
Heeft u nog lapjes stof, doosjes, wc rollen en ander knutsel
materiaal? Dat kunnen wij goed gebruiken voor onze
creatieve activiteiten.
Zomerschool Velsen is van 12 juli t/m 30 juli op maandag
t/m vrijdag open van 9.00 uur tot 14.30 uur. In de middag
zijn er ook workshops zoals schilderen, kleien, spel en
uitvinding, streetdance, percussie, droom drones, circulair
ontwerp ( beide voor groep 7/8), musical, drama, programmeren, een DJ ( voor groep 7/8 Zefier), de boswachter,
theater, koken en bakken,etc.

Team Zomerschool Velsen
LET OP: I.v.m. privacy communiceren wij alleen via nieuwsbrieven en niet via een appgroep. U kunt ons bereiken op het nummer: 06-1373 2000

