WELKOM IN ONZE ...
Geef je
lagereschoolkind de
kans om ook
tijdens de
zomervakantie
leergierig te blijven.
Met speelse projecten
zorgen we dat je
kinderen
lezen, rekenen,
denken en ontdekken.

Deelname is gratis.
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging
en verwachten we je kind elke dag.
Meer info krijg je bij je leerkracht of bij de
lokale verantwoordelijke.
Bezorg dit strookje aan jouw leerkracht of
stuur een e-mail naar jouw lokale
verantwoordelijke (zie achterzijde).

Naam: ........................................................ Naam van kind: ...............................................................................
Stuur mij meer info via dit mailadres: .............................................................................................................
Ik ben te bereiken op het nummer: ..................................................................................................................
Ik schrijf in voor een zomerklas in:
Vorselaar (Windekind): 1 juli - 15 juli
Herenthout: 15 juli - 29 juli
Grobbendonk (Mariaschool): 25 juli - 5 augustus
Olen (De Kleine Wijzer): 25 juli - 5 augustus
Morkhoven & Noorderwijk: 16 augustus - 26 augustus

FOR MORE INFORMATION, CONTACT MARTY AT (281) 382 2201

Leer- en speelkamp Neteland
De gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar)
slaan de handen in elkaar en organiseren de zomerschool 'Leer-en speelkamp Neteland'.
Je kan deze zomer terecht op vijf locaties binnen Neteland gedurende verschillende
periodes. Elke zomerklas zet in op een ruime leerbevorderende context en legt eigen
accenten in benadering en uitwerking. In elke klas wordt er zoveel mogelijk actief en
ervaringsgericht geleerd en maken we gebruik van de omgeving om te leren (outdoor
learning). Leren wordt hierbij afgewisseld met superleuke creatieve en culturele
activiteiten.
Kom jij ook naar één van onze zomerscholen?

Windekind Vorselaar
Markt 19, Vorselaar
1 juli - 15 juli van 9u tot 16u
Inschrijven via het strookje of
per mail naar directie@bs-windekind.be

Herenthout
Herenthout
15 juli - 29 juli van 9u tot 16u
Breng het strookje naar het Huis van het Kind,
Kloosterstraat 27, Herenthout of per mail naar
huisvanhetkind@herenthout.be

De Kleine Wijzer Olen
Drogebroodstraat 5, Olen
25 juli - 5 augustus van 9u tot 16u
Inschrijven via het strookje of
per mail naar zomerschool@olen.be

Mariaschool Grobbendonk
Bergstraat 12, Grobbendonk
25 juli - 5 augustus van 9u tot 16u
Inschrijven via het strookje of
per mail naar greet.bloemen@grobbendonk.be

Zomerschool Noorderwijk en Morkhoven
Rode Leeuwstraat 14, Morkhoven
16 augustus - 26 augustus (met uitstap op zaterdag)
Inschrijven via www.herentals.be/zomerschool

