
Lieve vrienden, 

 

Wij zullen samen nog even rekening moeten houden met de diverse maatregelen 

rondom het Corona virus. Uiteraard heeft dit ook de nodige consequenties voor de vorm 

van de komende Zomerschool, welke dit jaar zal worden gehouden van 24 t/m 29 juli. 

 

Aangezien wij de richtlijnen en protocollen van het RIVM volgen, zullen er slechts 

beperkte mogelijkheden zijn om in gezamenlijkheid fysiek op de Poort aanwezig te zijn. 

De kinderklassen vinden plaats op de Poort en voor kinderen uit de gezinnen waarvan 

de oudere en jongere broertjes/zusjes aanwezig zijn in de leeftijd van de crèche, 

peuterklas en de jeugdgroep is ook een programma. De activiteiten voor jongeren en 

volwassenen zullen online doorgang vinden. Hieronder lichten wij de organisatie van de 

activiteiten op de Poort en Online verder toe. 

 

1. Fysieke kinderklassen op de Poort: 

● De inschrijving vindt plaats via de website van de Poort op donderdag 10 

juni om 10.00 uur. Deze gaat op volgorde van binnenkomst. Alleen 

kinderklasbegeleiders en ouders met kinderen van kinderklas-leeftijd 

mogen fysiek op de Poort aanwezig zijn. Uiteraard zijn kinderen van 

jeugdgroep-leeftijd en de crèche-leeftijd van deze ouders ook welkom. Na 

inschrijving op deze site ontvang je een protocol van de Poort met alle 

richtlijnen rondom corona. 

● Kinderklasverdeling: 

Let op: Bij het inschrijven gaat het om het jaar waarin jouw kind afgelopen 

schooljaar zat, dus schooljaar 2020/2021. 

Groep 1/2  

Groep 3/4 

Groep 5/6 

Groep 7/8 

● De ouders van kinderen in de leeftijd van 0 - 3 jaar worden gevraagd om 

zelf de crèche te verzorgen. Voor deze groep is een aparte ruimte 

beschikbaar.  

● Er is een speciaal programma voor kinderen van 3 jaar.  

● En er is een programma voor de aanwezige jeugd waarvan de jongere 

broertjes/ zusjes in de kinderklas zitten. 

● De ouders die op de Poort aanwezig zijn, kunnen ook meedoen met de 

online workshops. Je moet dan wel zelf je laptop meenemen of je telefoon. 

De wifi is overal sterk. Graag bij inschrijving voor de Poort melden of je 

meedoet aan de online volwassenen workshops. Let op: de eindtijd van de 

kinderklas is om 15.30 uur. 

● Er bestaat dit jaar helaas geen mogelijkheid voor dagbezoekers. 

● Buiten de tijden van de kinderklassen om, zijn de ouders verantwoordelijk 

voor hun kinderen. Het kan prettig zijn om met elkaar een oppasrooster af 

te spreken voor na de kinderklas. 

● Voor vragen over de klassen of over de zomerschool? We helpen je graag! 

Stel je vraag via dit formulier: Vragen Zomerschool 2021  

2. Online Gezinsworkshops: 

De online gezinsworkshops vinden plaats op drie ochtenden: zondag 25 juli, 

maandag 26 juli en/of dinsdag 27 juli. Elke dag wordt er één workshop gegeven, 

https://forms.gle/T7YdDxN1AAgXtruS6
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de thema’s zijn: yoga, gezinsoverleg en eenheid. Inschrijving t/m uiterlijk zondag 

11 juli van het hele gezin is via: Inschrijvingsformulier online gezinsworkshops 

Let op: dit is alleen voor de gezinnen die NIET aanwezig zijn op de fysieke 

zomerschool op de Poort. 

  

We wensen alle vrienden een inspirerende Zomerschool! 

Het Comité Zomerschool, 

Voor vragen kan je dit formulier gebruiken: Vragen zomerschool 2021 

https://forms.gle/D5ccujuh4iLE9FDv7
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