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Heerjansdam 23-6-20 
 
 KJS Zomerschool  20 tot en met 24 juli Your school of life week   
  

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 Your school of life.   
Meer informatie vindt u op de website van de organisatie:  
https://yourschooloflife.nl/  
  
Meer informatie over het programma die week vindt u op ingesloten document.  

  
De week vindt plaats van 20 tot en met 24 juli. Kinderen zijn van 9 tot 12.30 uur op school.  
Dit wil zeggen dat ze op locatie van de KJS verzamelen en daarna veelal op pad gaan. Lessen worden 
op school maar ook buiten school gegeven.   
Om 12.30 uur zijn de kinderen terug op school en gaan ze vanuit school naar huis, of kunnen ze 
opgehaald worden.   
  
We hebben voor de lessen 20 Wild Cards kunnen kopen. Dat betekent dat de school voor 20 kinderen 
de lessen heeft kunnen betalen.   
De kinderen komen uit verschillende klassen.   
Mogelijk doen er vriendjes mee, maar mogelijk ook niet (hier zullen/kunnen we niet op sturen).  
De school heeft de lessen ingekocht en zijn daarom voor ouders gratis.   

 
 We verwachten dat kinderen die ingeschreven worden ook alle dagen aanwezig zijn.   

Eten en drinken wordt door Your school of life geregeld. Maar kinderen mogen ook eigen eten en 
drinken meebrengen als ze dat liever willen.   

  
Belangrijk: deze dagen zijn er geen leerkrachten aanwezig.   
De lessen worden door Your school of life personeel  gegeven.  
(er is een pedagogisch medewerker aanwezig en een vakleerkracht)  
In deze periode valt uw kind onder hun verantwoordelijkheid.   
Communicatie wordt deze dagen dan ook met Your school of life gevoerd.   
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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 Your school of life gevraagd worden en tweede 
groep te starten. Hier zullen ouders dan wel zelf de kosten voor moeten dragen.   
  
Na aanmelding via mail, wordt u gebeld of gemaild, of de aanmelding nog binnen de eerste 20 
Wildcard plaatsen valt of niet.  
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 Your school of life waar de officiële inschrijving 
dan plaats vindt.  
  
We hopen dat u voldoende geïnformeerd bent zo en hopen op een leuke leerzame week voor onze 
kinderen.  

  
 

Team KJS  
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