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In Zuidoost wonen betekent dat je alle kansen en

mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te
groeien en talenten te ontplooien. 

  

Dit is één van de centrale ambities in het masterplan ZO=Zuidoost. Zomerschool Spelenderwijs is een

good practice. 
In vogelvlucht neem ik je mee in de diverse onderdelen die de Zomerschool voor het jonge kind

biedt.



P I L O T

Dit jaar vond de eerste Zomerschool Spelenderwijs plaats. Een pilot waarbij dertig leerlingen uit

groep 1 en 2 van de Rozemarn en de Achtsprong twee weken werden ondergedompeld in een

taalrijke omgeving waar het spelend leren centraal stond. Tijdens Zomerschool Spelenderwijs stond

het thema zelfbeeld - burgerschap centraal. Uit de werkmap Spiegelbeeld zijn lessen geselecteerd

die als leidraad diende voor de activiteiten die gedurende de Zomerschool plaatsvonden.





T O P  L O C A T I E

Speciale dank gaat uit naar de Rozemarn die twee lokalen en de algemene ruimte ter

beschikking stelde zodat de Zomerschool deze naar eigen inzicht kon inrichten.

In de lokalen werd gebruik gemaakt van de beschikbare materialen, zoals de leeshoek, het

kindermeubilair en het digibord. Deze werden aangevuld met ontdekmateriaal, zoals een

echte vlinder kooi met rupsen, poppen en vlinders en extra speel, knutsel en prenten- en

informatieve boeken passend binnen het thema burgerschap.
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De algemene ruimte werd omgetoverd tot een prachtig park met een uitvergrote

prent uit het prentenboek Spiegelbeeld als achtergrond aan de ene zijde en een echt

podium aan de andere zijde. Midden in de algemene ruimte stonden 3D bomen. Ook

langs de randen van het park stonden een aantal van deze prachtige bomen. 

In het park, dat een waar mini-kwakoe festival huisvestte, stonden diverse kraampjes.

Er was een entree kraam, waar de echte toegangskaartjes konden worden verkocht en

gekocht. Verder was er een eetkraam, met broodjes gezond, met barbecue en allerlei

vleessoorten. Natuurlijk was er ook een ijskraam, waar diverse smaken ijsjes konden

worden gekocht. Alsook een kraam waar festivalkleding kon worden aangeschaft. Voor

de diverse rollen, die de kinderen konden aannemen, was er ook kleding ontwikkeld die

de kinderen konden dragen bij de uitoefening van hun rol. Naast het doek met de prent

uit het prentenboek Spiegelbeeld lag er ook een bijna echte grasmat waar de kinderen

konden uitrusten en/of picknicken met het eten dat ze eerder hadden gekocht.

Dit prachtige park is gecreëerd door Glynis Terborg.

M I N I  K W A K U
Z O M E R F E S T I V A L





Zomerschool Spelenderwijs begon elke ochtend, onder begeleiding van kindercoach

Esmeralda Castillion met een spelinloop op het schoolplein waar de kinderen samen met

hun ouders konden spelen met allerlei buitenmaterialen. Tijdens dit spelmoment wisselde de

kinderen regelmatig van activiteit. Tijdens de spelactiviteiten schalde het speciaal voor de

Zomerschool Spelenderwijs ontwikkelde lied door de luidspreker, alsmede ook andere

vrolijke kinderliedjes.

S P E L I N L O O P





E E R S T E
Z O M E R S C H O O L D A G  

Na de spelinloop liepen de kinderen met hun leerkracht en onderwijsassistent naar hun eigen

lokaal. Hingen hun jassen in de gang en namen plaats in de kring. De eerste dag stelden de juf

en/of meester zich voor en vertelden dat de kinderen in de vlinder of de vogelgroep zaten.

Hierna mocht iedereen zich voorstellen en iets over zichzelf vertellen. Daarna werden de regels

uitgelegd en kwamen ook de dagritmekaarten ter sprake. 





O C H T E N D P R O G R A M M A

Elke dag werd gestart in de kring, met diverse startactiviteiten. Zo werden de diverse stadia

van de vlinder in de vlinderkast bestudeerd. Werden er aardbeienplantjes bekeken en

geproefd. Genoten de kinderen van een poppenkastverhaal en werd de vaste- en

groeimindset behandeld. Ook werd het Kwaku Festival geïntroduceerd en werd er

nagedacht over hoe je het beste afval kunt scheiden en wat gezonde voeding is en hoe je

deze duurzaam kan verbouwen. Hiervoor zijn er diverse lessen uit het lespakket Spiegelbeeld

gebruikt.





S P E L E N  I N  D E  H O E K E N

Na de kring mocht er vijftig minuten worden gespeeld tijdens het spelen en werken. Dit

gebeurde groepsdoorbroken en vond plaats in de klas, maar ook in het park in de algemene

ruimte. Op speelse wijze werden hier taal- en spelactiviteiten gecombineerd en geactiveerd door

de leerkrachten en onderwijsassistenten.





Van spelen krijg je trek, dus was rond tien uur een fruitmomentje op zijn plaats. Naast de

watermeloen waren de druiven favoriet bij de kinderen. Soms was het fruitmoment een waar

spektakel. Dan stond er bijvoorbeeld een door Emel, van ZaZa Kitchen, gecreëerde pauw van

fruit in het midden van de kring. Nadat deze grondig was bestudeerd verdween ook dit ware

kunstwerk vlot in de magen van de kinderen. Tijdens het fruitmoment werd er voorgelezen uit

diverse prentenboeken passend bij het thema burgerschap en zelfbeeld.

F R U I T  E N  G R O E N T E





Met hernieuwde energie waren de kinderen klaar voor actie. De ene keer met activiteiten in

het speellokaal, de andere keer met activiteiten buiten op het plein.
In het speellokaal stortte de kinderen zich afwisselend op kleuterdans, dan weer op

dansexpressie en werden de lijfjes tot het uiterste gestrekt tijdens de yogales. Elke dag

organiseerde Peggy van Humpy dancing een van deze activiteiten die gretig aftrek vonden bij

de kinderen.

Tegelijkertijd speelde de andere groep buiten op het plein. Daar lagen allerlei

buitenspelmaterialen klaar die de kinderen konden gebruiken. Verder was er een

kinderspeelhuisje en waren er diverse klimmaterialen.

B E W E G E N





M U Z I E K

Om de dag groepeerden de kinderen zich om het toneel in het Kwakoe park en genoten ze

van het optreden van Jeritza. Met haar gitaar en jeugdig enthousiasme nam ze de kinderen

mee op haar muzikale tocht die verschillende muzikale klassiekers omvatte. In het Engels,

Nederlands en Surinaams zongen de kinderen uit volle borst mee. Het lied A la presi was

veruit favoriet en dan vooral de versies die Jeritza spontaan verzon en waarin de kinderen

met veel enthousiasme in mee gingen.





Na al deze leuke maar drukke bezigheden moest er worden bijgetankt en was het

tijd voor de lunch. Deze werd gezamenlijk genuttigd in de algemene ruimte, die

gezellig was aangekleed met een bloemetje op de tafel en voor elk kind een eigen

Zomerschool placemat. Ook de lunch werd verzorgd door Zaza Kitchen. Meestal

betrof het een gezonde lunch die door de kinderen zelf kon worden samengesteld,

maar af en toe stond er ook iets speciaals als bami of wafels op het programma. Iets

wat de kinderen wel wisten te waarderen.

L U N C H





Uitgerust en met hernieuwde energie mocht de ene groep buiten spelen met de diverse

spelmaterialen terwijl de andere groep aan de middagactiviteit begon. Tijdens deze middag

activiteit werd er onder andere gebouwd met Knex, een eigen spiegel versierd, gezichten
geschminkt, geknutseld met afval, een duurzame salade gemaakt en gekookt met
aardbeien. Hiervan werden onder andere smoothies, ijs en jam gemaakt. Halverwege de middag

wisselde de twee groepen van plaats.

Het einde van de eerste week werd op vrijdagmiddag afgesloten met de theatervoorstelling
Spiegelbeeld. Een interactief toneelstuk waarin het prentenboek Spiegelbeeld centraal staat en

waarin Jeritza de rol van oma speelt en Jahmani Blackman de rol van Kelsey. Kelsey is niet blij met

haar vlechtjes, en klaagt daarover hardop, thuis op de bank. In de woonkamer van oma worden de

kinderen het verhaal ingezogen door actief aan het verhaal deel te nemen. Een verhaal dat de

kinderen gedeelte al kenden omdat het prentenboek Spiegelbeeld was voorgelezen en

voorgespeeld in de klas. Het verhaal op het toneel speelde zich echter af in de woonkamer van

oma terwijl verhaal in het boek zich afspeelt in het park.

M I D D A G P R O G R A M M A





De Zomerschool werd afgesloten met een groot feest op de laatste vrijdagmiddag. Hiervoor was

het parkje naast het schoolplein ingericht als Kwakoe festival terrein met diverse foodtrucks,

een luchtkussen kasteel en een schaafijskar. Natuurlijk was hier ook de Bijlmer Fanfare aanwezig.

Behalve de kinderen konden ook de ouders/verzorgers genieten van de geneugten van dit

festival. Onder het genot van een drankje, een spiesje kip, poffertjes, schaafijs en popcorn

genoten ouder en kind van het aanstekelijke enthousiasme van de Bijlmer fanfare. Groot was

dan ook de teleurstelling toen de festiviteiten, ver na schooltijd werden afgerond. Twee weken

Zomerschool Spelenderwijs waren voorbij gevlogen. Twee weken van leren, spelen en vooral

genieten. Gelukkig had elk kind een DoeBoek gevuld met eigen foto’s, positieve woorden van

de leerkrachten en (leerzame) spelletjes dat het mee naar huis kon nemen.

F E E S T E L I J K E  A F S L U I T I N G






