
 

 

Activiteit Sterker naar de brugklas!  

  (voorheen mei-academie) 

Groep    8 

Wanneer Maandag 24, dinsdag 25 en 

woensdag 26 augustus 2020 

Tijd  09.00 – 15.00 uur 

  Lunch zelf meenemen 

Plaats Na aanmelding wordt de locatie bekend 

Door  Marieke van Peet en Saskia Hoogeboom 

Kosten € 10,00 bij inschrijving te betalen 

Aanmelden Tot maandag 22 juni 2020 

Aanmelden + betalen via de website of het 

aanmeldformulier, samen met het  

 inschrijfgeld in de Brede School brievenbus  

  op je school inleveren.  
 

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een 

gezamenlijke kennismaking. 

Sterker naar de 

brugklas! 
(Voorheen bekend als de Mei-academie) 

 

Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe kom ik op voor mezelf? 

Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan? 

 

Dit zijn vragen waar we mee aan de slag gaan tijdens 

de 3-daagse training ‘Sterker naar de brugklas’. Deze 

training is voor kinderen die naar de brugklas gaan 

en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. ’s 

Ochtends gaan we aan de slag met hoe je je eigen 

kwaliteiten kunt inzetten om nieuwe vaardigheden te 

leren en je zelfvertrouwen te vergroten. ’s Middags 

doen we culturele en sportieve activiteiten. 

 
We volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid en houden ons 

aan de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

 

  

aanmelden 

tot 

  22 juni 

2020 

voor  

groep 

 8 

Let op: nieuwe naam 

Mei-academie! 

http://www.bsgouda.nl/activiteiten


 

 

 

Aanmeldformulier Sterker naar de brugklas! 

Datum: 24, 25 en 26 augustus 2020 

 

Voornaam ........................................... Achternaam ...........................................................  

Straat ..........................................................................Postcode........................................... 

Telefoon .................................... E-mail ouders .................................................................. 

Opmerkingen ............................................... Geboortedatum .......................................... 

Ik ben een  O meisje  O jongen en zit in groep............... a/b/c/d/................................... 

School.......................................................... locatie .............................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger.......................................................................................... 
Door ondertekening van het aanmeldformulier gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens door de Brede School Gouda. Brede School Gouda gebruikt deze gegevens alleen voor 

het organiseren van activiteiten voor uw kind. Brede School Gouda verwijdert de gegevens een jaar nadat uw kind is uitgeschreven van een van de Goudse scholen. Als u later uw 

toestemming in wil trekken, kunt u dit via administratie@bsgouda.nl aan ons doorgeven. 

                   ST/€ 10,00 

 

 

mailto:administratie@bsgouda.nl

