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Lekker lummelen in de vakantie?
De kinderen op de Zomerschool
Amsterdam Zuidoost hebben wel wat
beters te doen! Drie weken lang krijgen
ze extra taal- en rekenlessen. ’s Middags
zijn er leuke activiteiten. ‘Zo kan ik me
lekker voorbereiden op groep 8.’
Tekst Govrien Oldenburger,
foto’s Johannes Abeling

Zomerschool

Op de Zomerschool Amsterdam Zuidoost zitten 112 kinderen,
die verdeeld zijn over zeven klassen.
’s Ochtends krijgen ze taal en rekenen en daarna leren ze iets over
de activiteit van die middag.
De school is bedoeld voor kinderen die wat extra lessen kunnen
gebruiken.

Delencia

Breuken leren
Hoe verdelen vier mensen drie stokbroden?
Daar mag de klas van juf Fayza eens goed over
nadenken, want vandaag gaat het over breuken.
Ze krijgen een filmpje te zien en de juf legt uit
hoe het zit met het geheel, de noemer en de teller.
Daarna werken ze in groepjes.
Delencia (11) wil graag iets beter worden in rekenen.
‘Hier let ik beter op en de juf legt het in kleine stapjes uit’,
vertelt ze. Ze vindt het helemaal niet erg om in de zomer
naar school te gaan. ‘Zo kan ik me lekker voorbereiden
op groep 8 en daarna ben ik nog drie weken vrij.’
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Piramides bouwen
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Pauze
Na de lunch is er tijd

om buiten te spelen.
Een groep meisjes zin
gt,
klapt en danst. Wat ver
derop wordt touwtje
gesprongen. Ugine (10
is blij dat de zomerscho
)
ol bestaat. ‘Als je niet
zo goed presteert,
kun je naar school in
plaats van luieren voo
r de tv.’ Hij heeft het
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leer je iets en daarna
doe je het in het ech
t.
Ook sporten we veel,
drinken we veel water
en eten we fruit. Het
is
echt een gezonde zom
erschool.’

Ugine

in de vakantie
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Ilias (10) is trots op het resultaat. ‘We
hebben elkaar geholpen, maar op een lieve
manier’, zegt hij. Die ochtend kreeg hij les
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hoog worden’, weet hij nu. ‘Dat vind ik heel

lang.’
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