
Tot wanneer kunt u uw kind aanmelden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Tot 3 juni kunt u uw kind aanmelden bij de leerkracht. Uiterlijk begin juli 
krijgt u het bericht of uw kind geselecteerd is om mee te doen met de 
zomerschool. 
 

 
Wat gaan we doen? 

 
In de ochtenden werken we aan rekenen en taal aan de hand van een 
thema. Dit jaar is het thema ‘Ondernemen’. 
Tussen de middag zorgen wij voor een gezonde lunch en sporten 
we samen. In de middagen doen we heel veel verschillende 
activiteiten: denk aan dans, rap, kunst of ICT. Ook is er ruimte voor 
brugklastraining en maken we elke vrijdag een super leuke 
excursie! 

 

Contactgevens 
 

Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie 
over de Zomerschool? 

 

Neem dan contact met ons op! 
 

Dit kan via: 
 

  Instagram: @zomerschool_arnhem 

 Facebook: Zomerschool Arnhem                                                              

Mail: j.simonis@stichtingpas.nl 
Telefoon: 06-514 850 78 

Tot ziens in augustus ! 

 

 

 

 

8 t/m 26 augustus 2022 
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Zomerschool Arnhem 2022 
We organiseren dit jaar voor de 13e keer de zomerschool. 

Wanneer: 8 augustus tot en met 26 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15 uur 
 

Voor wie: De zomerschool is er voor jou wanneer je: 

 
- graag je rekenen en taal wil opfrissen in de zomer 
- leeftijdsgenoten wil leren kennen 
- leuke en leerzame ervaringen wil opdoen 
- mooie plekken in en rondom de stad wil zien 
- samen wil sporten 
- goed voorbereid naar groep 8 of naar de middelbare school wil 
- 3 weken van je zomervakantie bij ons wil doorbrengen 

Waar: 
 
Olympus College (Olympus 11, 6832 EL Arnhem) 

Hoe aanmelden? 
 
Er is dit jaar plek voor 150 leerlingen. In overleg met leerkracht en je ouders/ 
verzorgers word je aangemeld voor de zomerschool. 
Je ouders/verzorgers krijgen van je leerkracht een aanmeldformulier. Dit 
vullen zij in en geef jij weer terug aan je leerkracht. 
Die zorgt ervoor dat het formulier bij ons wordt ingeleverd. 
Wanneer we meer dan 150 aanmeldingen hebben, vindt er een loting plaats. 


