Nieuwsbrief Vakantieschool Noen

ROAA
Oranjeboomstraat 237, 3071 SL Rotterdam
E-mail: info@roaa.nl
T: 010-2107897

Geplande
evenementen
Cito training groepen 6 en 7

Beste ouder/verzorger,

26 en 27 mei 2018

Tijdens de meivakantie hebben de groep 6 leerlingen van
basisschool Noen deelgenomen aan de Vakantieschool. De
Vakantieschool van was maandag 7 mei t/m vrijdag 11 mei
2018.

10:00 tot 13:00 uur
Aanmelden via info@roaa.nl

De vakantieschool bestaat naast het reguliere onderwijs,
dat voor alle leerlingen is en zich vooral focust op
basisvaardigheden zoals Taal en Rekenen. Het curriculum
wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden. Naast tijd
voor instructie over de cognitieve vakken en het werken
aan opdrachten worden er ook creatieve en
belevingsgerichte activiteiten op het gebied van excursies
aangeboden voor verwerking van de stof van de
cognitieve vakken.
De leerlingen hebben dagelijks Begrijpend lezen, Rekenen,
Woordenschat en Spelling gehad. Donderdag 10 mei stond
het uitje gepland. De leerlingen hebben genoten van het
speurspel bij Naturalis in Leiden.
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Wat vonden de leerlingen van de
Vakantieschool?
Ik vond het leuk en leerzaam. Als je een fout maakte,
legden de juffen het meteen uit. We gingen naar
Naturalis, dat vond ik het
leukst. (Nisrine, 10 jaar)

Het was leuk en ook leerzaam. De juffen
waren lief en grappig. Het was ook erg
leuk toen we naar Naturalis gingen.
(Omar, 10 jaar)

Ik vond het erg leuk,
vooral met juf Meral en
de andere kinderen. We
hebben veel geleerd. De
laatste dag vond ik het
leukst. (Imane, 9 jaar)

Ik vond het geweldig en
leerzaam. De juffen waren
gezellig en ze hebben ons veel geleerd. (Sirin, 10 jaar)

Ik vond de vakantieschool heel erg leuk, want de juffen
erg lief. En ze konden erg goed les geven. Ik heb er heel
veel van geleerd. Het was ook gezellig, want als we klaar
waren met werken, deden we leuke dingen en dat vond
ik het leukst. En dat we naar Naturalis gingen had ik niet
verwacht. Ik dacht eigenlijk ook dat het saai zou zijn.
(Maissam, 10 jaar)

Naturalis vond ik
leuk. We hebben
daar onderzoekjes
gedaan naar
slangen. Het was
een leuke dag, echt
super leuk. De lessen
waren leerzaam en
de juf was erg lief.
(Hamdiubah, 10
jaar)
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