
Zomerschool Eindhoven 2021

Voor Eindhovense kinderen op de basisschool organiseren De Ontdekfabriek en Korein Kinderplein
weer de Zomerschool. De bedoeling is dat de kinderen die enthousiast zijn 6 keer naar de
zomerschool komen deze zomervakantie. Ze gaan daar een leuk én leerzaam programma volgen.
Onderdeel van het programma is een bezoek aan De Ontdekfabriek. De basisschool bepaalt welke
kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Wanneer: 2 weken in de zomervakantie. Keuze uit 27 juli-7 augustus OF 17-28 augustus 2021.
Hoe vaak: 3 dagen per week op dinsdag, woensdag en donderdag.
Zaterdag 7 en 28 augustus zijn er afsluitende tentoonstellingen.
Tijden: 9.30 – 14.30 uur
Locatie: 1 van de 13 locaties verspreid in Eindhoven
Begeleiders: professionals van De Ontdekfabriek en Korein
Kosten: GRATIS! Maar wel verplicht na aanmelding

Meer informatie
Telefoon: 040-7873506; Email: info@deontdekfabriek.nl website: http://zomerschool040.nl

Aanmelden via je eigen school
Meld je kind(eren) aan via je eigen school of kinderopvangorganisatie, dus NIET bij De Ontdekfabriek.

Programma (plezier maken en leren):
Je komt zes keer naar 1 van de onderstaande 13 locaties toe in de stad. Ook sportactiviteiten, een bezoek aan
De Ontdekfabriek en activiteiten samen met de reguliere kinderopvang maken deel uit van het programma.

Spil Zuiderzeelaan, BS De Schelp Spil Genderdal, BS Karel de Grote
Spil Burghplan, BS Beppino Sarto Spil Genderbeemd, BS De Springplank
Spil De Driestam Spil Boschdijk, BS ‘t Palet
Spil De Toeloop, BS BoschAkker Spil Generalenbuurt, BS Rapenland
Spil Karregat Spil Floralaan
Spil Strijpdorp Spil Mensfort, BS Atalanta
Spil Don Boscostraat, BS Trinoom

De oudsten (9 t/m 12 jaar) gaan aan de slag met ‘De Uitvinders en Het Verborgen Oog’. De Uitvinders gaan op reis
naar de wereldtentoonstelling, tijdens een heftige storm vergaat hun schip bij een verlaten eiland. Ze moeten zien
te overleven op het eiland, het wordt een bijzondere reis met thema’s als dierenleed, zelfredzaamheid en het
milieu.

De kinderen van 6 t/m 8 jaar nemen we mee in het avontuur van ‘De Uitvinders in Afrika’. Het Nederlandse meisje
Iris sluit daarin vriendschap met het Afrikaanse jongetje Jabali. Iris leert van hem hoe je zelf muziekinstrumenten
en speelgoed kunt maken. En Jabali leert hoe hij kan fietsen! Een avontuur waarin vriendschap, duurzaamheid en
recycling centraal staan.

Samen met de jongste kinderen van 4 t/m 5 jaar gaan we ‘Goochelen met Techniek’. Meneer Verhip is een
goochelaar die zijn konijn kwijt is. Gelukkig komt hij Evi de uitvinder tegen die hem nieuwe trucs leert waarbij je
techniek gebruikt. Kinderen ontdekken spelenderwijs de magie van techniek.

In de Zomerschool hebben alle kinderen 6 dagen volop (speel)plezier, maken nieuwe vriendjes én ze gaan er heel
veel van leren. Doet uw kind ook mee?
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