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   Een leuke en leerzame tijd 

    in  week 3 en week 4 van 

      de zomervakantie. 
 
Meneer Johan 
Juffrouw Anneke 
Meneer Frank 
Juffrouw Jet 
 

Telefoonnummer : 06-26564117 
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Eindelijk is het dan bijna zo ver... 
Nog 17 nachtjes slapen en dan gaan we echt beginnen : 

 

DE TWEEDE ZOMERSCHOOL GROENEWOUD  
 
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDERS :  

 
Begin tijden : 
We beginnen elke dag om 9 uur. We verzamelen op de 
speelplaats van bs Don Sarto, waarna we gezellig gezamenlijk 
met de kinderen ontbijten (de kinderen hoeven dus NIET thuis 
te eten !!!) 
Na het ontbijt starten we met het programma. 
 
Lunch : 
Ook voor de lunch wordt gezorgd, uw kind hoeft dus helemaal 
niets mee te nemen… 
 
Zakgeld : 
Hebben we niet nodig want alles is verzorgd ☺ 
 
Medicijnen : 
Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft, geeft u die bij het 
brengen, af aan de leiding. Zij zorgen dat uw kind zijn/haar 
medicijnen op tijd krijgt. 
 
Afmelden : 

We gaan ervan uit dat uw kind alle dagen komt. 
Mocht het zo zijn dat uw kind door ziekte of andere 
omstandigheden, meld dit dan ’s morgens voor 

kwart voor 9 af op nummer : 06-26564117 
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MAANDAG 31 JULI 2017 
 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
We beginnen vandaag met een lekker ontbijtje.  
Dan gaan we met de bus naar Safaripark Beekse Bergen… 
 

        
 

We lunchen daar en krijgen er les van echte rangers.  
We gaan met de boot, de safaribus en krijgen ook een 
superspannende show…. 
Om 16.00 uur zijn we weer terug en komen de ouders jullie 
weer ophalen en gaan we allemaal naar huis. 
  

 



~ 4 ~ 
 

 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2017 
 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
Ook vandaag gaan we eerst gezellig samen ontbijten. 
Vandaag gaan we op de digitale tour… 
We gaan van alles leren met en over robots… 
Zelf programmeren en nog heel veel meer. 
Kijk maar eens op de website van de digihelden… 
 

 

 
Om 16.00 uur gaan we allemaal weer naar huis…. 
Tot vrijdag allemaal !!! 
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VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017 
 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
We vinden het samen ontbijten zo gezellig dat we dat vandaag 
ook maar doen.  
Wanneer de bus er is gaan we naar de Oliemeulen waar we 
gaan stoeien met spinnen en slangen of zoiets… 
 

                    
 
Na de lunch worden we echte kunstenaars….. 
 

                   
Om 16.00 uur gaan we naar huis en hebben we weekend. 
Tot maandag allemaal….. 
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MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017 

 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
Eerst gezellig samen ontbijten en daarna gauw de bus in want  
we gaan naar een molen waar we zien hoe meel gemalen 
wordt. We nemen meel mee en gaan dan zelf brood bakken… 

                        
Na de lunch gaan we met biggetjes knuffelen. Zorg dus dat je 
kleding aan hebt die vies mag worden !!!! 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat iedereen is gecontroleerd op verstopte biggetjes gaan we 
weer terug naar school. En de dag zit er alweer op…. 
Tot woensdag allemaal. 
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WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2017 

 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
Natuurlijk gaan we eerst ontbijten. 
Dan gaan we met de bus naar Moerburg waar we vandaag met 
een echte stadsboswachter de natuur in gaan. Zorg dus dat je 
stevige schoenen aan hebt !!! Ook gaan we naar boerderij 
Fonken waar we gaan kijken en werken met koeien. 
 

                    
 

                    
 
Na de lunch gaan we op school muziek maken en cupcakes 
versieren. Die cupcakes mag je lekker mee naar huis nemen. 
 
Om 16.00 uur komen de ouders en gaan we allemaal naar huis. 
Tot vrijdag allemaal !!!  
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VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017 
 
Start programma : 09.00 uur 
Einde programma : 16.00 uur 
 
WAT GAAN WE DOEN VANDAAG : 
Vandaag ontbijten we voor de laatste keer samen op school… 
Wat we allemaal gaan doen blijft nog even ons geheimpje, 
maar jullie kunnen rekenen op een geweldig en gezellig feestje. 
Om 14.00 uur mogen alle papa’s , mama’s, opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes komen kijken naar wat wij vandaag allemaal 
gedaan hebben…. 

            
Hopelijk hebben we samen een geweldig leuke tijd gehad en 
kunnen jullie na de vakantie aan alle andere kinderen vertellen 
wat we allemaal hebben gedaan. 
Groetjes van : 
Meneer Johan 
Juffrouw Anneke 
Meneer Frank 
Juffrouw Jet  


