
 

 

Activiteit Zomeracademie 

Groep   De huidige groepen 5, 6 & 7 

Wanneer Ma. 13 t/m donderdag 23 augustus 2018 

Tijd  09.00 – 15.15 uur 

Plaats  Brugklasgebouw GSG Leo Vroman 

Kosten € 20,00  

Aanmelden Tot maandag 4 juni 2018 Aanmelden + betalen 

via de website of het aanmeldformulier, samen 

met het inschrijfgeld in de Brede School 

brievenbus op je school inleveren. Na 

aanmelding ontvang je een aantal formulieren 

die je samen met je ouders en leerkracht moet 

invullen en meeneemt naar de intake. 

Intake  Op woensdag 13 juni word je uitgenodigd met je 

ouders voor een gesprekje op het kantoor van de 

Brede School. Dan neem je ook het inschrijfgeld 

mee. Uiterlijk 20 juni hoor je of je mee kan doen 

aan de Zomeracademie. 

 

Zomeracademie 
 
Zit jij nu in groep 5,6 of 7 en wil je het nieuwe schooljaar goed 

beginnen? Kom dan twee weken naar de Zomeracademie! 

 

In de ochtend oefenen we in groepjes met taal, rekenen, 

spelling en lezen. Je geeft zelf van tevoren aan waar je nog 

mee wilt oefenen. Dan ben je weer opgefrist voor het 

nieuwe schooljaar. 

 

‘s Middags gaan we leuke activiteiten doen. Het thema van 

dit jaar is: groen, groener groenst! Denk hierbij aan hutten 

bouwen, wateractiviteiten en tuinieren! 

 

De afgelopen jaren hebben we veel aanmeldingen  

ontvangen voor de Zomeracademie. Daarom gaan we dit 

jaar tijdens het intake gesprek heel precies kijken of de 

Zomeracademie iets voor jou is. Je zult daarna horen of je 

bent toegelaten! 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

aanmelden 
t/m  

4 mei 2018 
Voor 
groep 
 5, 6, 7 

aanmelden 
tot  

4 juni 
2018 

http://www.bsgouda.nl/activiteiten


 
 

 

 Aanmeldformulier Zomeracademie 

Datum: maandag 13 t/m donderdag 23 augustus 2018 

 

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.......................................................................................... 

                   ST/€ 20,00 

 

 

 

 


