
 

Aanmelding Zomerschool/Ontdekweek 2020 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers van kinderen in de groepen 4, 5 en 6, 
 
 
Dit is een brief om uw kind aan te melden voor de Zomerschool/Ontdekweek, bedoeld voor kinderen 
die een taalimpuls goed kunnen gebruiken. 
Een week met echt onderwijs, maar niet zoals een gewone schoolweek: de kinderen gaan 
ontdekkend leren rondom het thema Water! 
 
 
Wat betekent ontdekkend leren? 
Leren doe je vaak uit boeken, maar in deze Ontdekweek gaan we leren op een andere manier, leren 
door te doen en te ervaren: door middel van kunst, bewegen, creatief werken en techniek. De 
kinderen krijgen geen schoolschrift maar een kunstboek waarin ze mogen schrijven, tekenen, 
plakken en kleuren wat ze hebben ontdekt en geleerd. Er is niet alleen een gewone meester of juf, 
maar ook een kunstjuf en een voorleesjuf. Het gaat namelijk ook om nieuwe woorden leren. Op 
verschillende momenten zijn er kunst- of beweegactiviteiten in de gymzaal en in het 
Kunstencentrum. Ook gaan we naar buiten of op ontdekkingstocht in de buurt. 
 
Het gaat dus niet alleen om taal, maar ook om sport, bewegen, techniek en kunst!  
Deze ontdekweek wordt georganiseerd door de Teresiaschool en Kunstencentrum Waalwijk, in de 
eerste week van de zomervakantie. 
 
In onze Facebook pagina kunt u zien hoe leuk en leerzaam de Zomerschool is!  
 
https://www.facebook.com/ZomerschoolWaalwijk/ 
 
 
Wanneer is de Zomerschool/Ontdekweek? 
De dagen zijn maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli 2020. De tijden zijn iedere dag van 8.45 uur tot 
14.00 uur en de kinderen blijven allemaal op school eten tussen de middag. Per groep is er plaats 
voor 17 kinderen. 
 
Wat zijn de kosten? 
Omdat deze week in de vakantie plaatsvindt en dus buiten het toezicht van de inspectie van 
onderwijs valt, wordt er vanuit de ouders/ verzorgers een eigen bijdrage van €50,- per kind gevraagd 
voor de hele week. Daarvan worden excursies, workshops en activiteiten betaald.  
Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen, dan betaalt het Jeugdfonds Cultuur voor de deelname van 
uw kind. Als u een Paswijzer heeft, komt u daar automatisch voor in aanmerking.  
 
 
Wie kan er meedoen?  
Het is bedoeld voor kinderen die nu in groep 4,5 of 6 zitten en die een taalstimulans goed kunnen 
gebruiken. Kinderen van alle basisscholen in de gemeente Waalwijk kunnen meedoen. Denkt u dat 
uw kind deze stimulans goed kan gebruiken, dan vragen wij u het onderstaand formulier in te vullen 
en mailen naar infoteresiaschool@leerrijk.nl of af te geven op de Teresiaschool. 

https://www.facebook.com/ZomerschoolWaalwijk/
mailto:infoteresiaschool@leerrijk.nl


Na aanmelding beslissen wij welke kinderen in aanmerking komen voor de Zomerschool/ 
Ontdekweek.  U krijgt daar later per mail een bevestiging van. Na de bevestiging ontvangt u vanuit 
Kunstencentrum Waalwijk de factuur per mail.   
 
Tot wanneer kunt u uw kind aanmelden? 
Aanmelden kan tot en met maandag 29 juni 2020.  
 
Heeft u vragen neem dan contact op met Guinevere Janssen via de mail infoteresiaschool@leerrijk.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Guinevere Janssen (coördinator Zomerschool) 

 
 

 
(GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS) 
 
Aanmelding leerling voor de Zomerschool/Ontdekweek  
voor alle dagen van maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli 2020. 
 
Naam kind .................................................................., Groep .............. 

School ......................................................................... 

Email adres ouders/verzorgers: …………………………………………     

Tel. Nr. ouders/verzorgers: …………………………………… 

Paswijzer: JA / NEE 
Let op: lever een foto of kopie van uw Paswijzer in samen met dit formulier! 
 
Wij, ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ons kind alle dagen om 8.45 uur op de Teresiaschool aan 
de Wilhelminastraat 6 aanwezig is en om 14.00 uur weer opgehaald wordt.  
 
Wij kunnen bij de afsluiting zijn op vrijdagmiddag 17 juli. JA /NEE  
 
Datum:  
 
Handtekening ouder:  
 
 
 
De Teresiaschool verzorgt deze week in samenwerking met Kunstencentrum Waalwijk, de 
buurtsportcoaches, kinderopvang Mikz, de bibliotheek en de gemeente Waalwijk. 
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