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Heerjansdam 23-6-20 
 

 KJS Zomerschool: Mad Science week 17-20 augustus 2020  
    
Beste ouders/verzorgers,  
  

In verband met de Corona sluiting van de school, hebben wij subsidie aan kunnen vragen voor 
extra onderwijs.   
Dit extra onderwijs gaan wij inzetten in de vorm van Zomerschool.   
  

Een van de twee zomerschool weken worden lessen verzorgd door Mad Science.   
De lessen zijn zoals te lezen is op de website van Mad Science.  
https://kamp.mad-science.nl/  
  
Zij noemen het kampweek. Wij noemen het Zomerschool  
(er wordt immers niet geslapen, er wordt wel geleerd en het wordt op school gegeven).  
 

De week vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus. Kinderen zijn van 9 tot 16 uur op school.  
We hebben voor 20 kinderen een Wild Card kunnen kopen. De kinderen die mee kunnen doen 
door deze Wildcards komen uit verschillende klassen.   
Mogelijk doen er vriendjes mee, maar mogelijk ook niet (hier zullen/kunnen we niet op sturen).  
De school heeft voor 20 kinderen lessen ingekocht en zijn daarom voor ouders gratis.   
We verwachten van kinderen die ingeschreven worden, dat zij al deze dagen aanwezig zijn.   
Eten en drinken moeten worden meegegeven.   
  

Belangrijk: deze dagen zijn er geen leerkrachten aanwezig.   
De lessen worden (zoals bij naschoolse activiteiten) door de Mad Science meesters gegeven.   
In deze periode vallen aanwezige kinderen onder hun verantwoordelijkheid.   
Communicatie wordt deze dagen dan ook met Mad Science gevoerd.   
 

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren welke kinderen mee willen doen.  Uw kind opgeven 
kan door een mail te sturen aan: info@kjs-heerjansdam.nl  
Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst (dus de kinderen die het eerst aan worden 
gemeld, hebben de meeste kans op een plekje) 
 
Als er meer dan 20 kinderen aangemeld worden, kan Mad Science gevraagd worden een tweede groep te 
starten. Hier zullen ouders dan wel zelf de kosten voor moeten dragen. 
 
Naar aanleiding van uw mail wordt u gebeld of terug gemaild, of de aanmelding nog binnen de eerste 20 
Wildcard plaatsen valt of niet.  
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Kunt u in uw mail daarom uw telefoonnummer vermelden?  
(en om welke week het gaat en in welke klas uw kind zit) 
 
De eerste 20 aanmeldingen worden doorgegeven aan Mad Science waar de officiële inschrijving plaats 
vindt.  
 
We hopen dat u voldoende geïnformeerd bent zo en hopen op een leuke leerzame week voor onze 
kinderen.   
 

 Groeten Team KJS  
 

Activiteitenbeschrijving:  
Het Steengoed-programma van Mad Science is gewoon een KEI-gave zomerschool. Engineering, 
bouwen en andere gave tools worden ingezet om de kinderen uit te dagen. Maak je eigen bouwsel, 
werk in groepjes of maak een mega groot project met alle kinderen samen.   
Iedere dag heeft zijn eigen thema en activiteiten:  
  
Variërende Voertuigen: Heb je altijd al een goed idee gehad voor een ultiem voertuig? Een 
hovercraft met een slaapcabine voor op vakantie of misschien wel je eigen jumbo-jet waarmee je 
met je hele familie kan reizen. Vandaag nemen we verschillende voertuigen onder de loep. We 
kijken naar overeenkomsten en zoeken naar verschillen en gaan natuurlijk aan de slag met héél 
veel verschillende vervoersmiddelen.   
  

Super Structuren: Bruggen, torens en andere bouwsels staan vandaag op het programma. Van Lego 
maak je een uitdagende toren met lift en daarna is het tijd voor een stukje educatie. We leren over 
verschillende bruggen en gaan snel aan de slag met het bouwen ervan.   
  
Ruimte: Misschien komt er ooit wel een tijd dat we nieuwe werelden ontdekken. We stappen in 
een raket en landen op een andere planeet. Laten we dan eerst maar een ruimtestation bouwen. 
Wanneer we daarmee klaar zijn kunnen we gaan fantaseren over hoe deze nieuwe wereld eruit 
kan zien en hoe we er komen. In ieder geval met een raket, want die gaan we bouwen én 
lanceren!  
  
Feestbeest: Welke link leg jij tussen bouwen en feesten? Natuurlijk, we gaan een feestje 
bouwen!  Welkom op de Mad Science kermis. We gaan suikerspinnen maken, bouwen een 
attractie van Lego en schieten er op los in de Mad Science schiettent. Wanneer de kermis op zijn 
einde loopt is het tijd voor een heuse disco! Dus zet je disco-bril maar op en dans mee.  
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