
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De workshops na schooltijd hebben lang stil
gelegen door de coronamaatregelen, maar na
de zomervakantie starten we weer!

Waarom bieden wij workshops aan na
schooltijd?
Wij vinden het belangrijk om kinderen te laten
ontdekken waar hun talenten of verborgen talenten liggen, hierdoor groeien ze in hun
persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze de mogelijkheden van
zichzelf leren zien en herkennen. Ze worden vaardiger in talenten die ze leuk of interessant
vinden of ontdekken nieuwe talenten van zichzelf. Zo hebben we workshops rond sport,
muziek, cultuur, natuur en techniek.

Met welke aanbieders werken we samen?
De workshops worden afwisselend gegeven door verenigingen, sportclubs en ZZP’ers uit de
omgeving. De Gemeente Vlissingen Sportstimulering en Kunst Educatie Walcheren zijn hier
ook bij betrokken.

Waar vinden de workshops plaats en van hoe laat tot hoe laat?
Workshops worden zoveel als mogelijk in en rondom de school gegeven, zodat er zo weinig
mogelijk verplaatsing is van de leerlingen.
In de planning vindt u per workshop het minimaal en het maximaal aantal inschrijvingen.
Heeft u uw kind wel ingeschreven, maar is er geen plek meer, dan wordt het geld
teruggestort. Deelname is op volgorde van aanmelding. De workshops starten direct na
schooltijd 14.30 uur en zijn klaar om 15.30 uur. Meestal duren de workshops een uur, maar
het komt ook voor dat ze langer of korter duren. Dit vindt u terug in de workshop planning. U
kunt uw kind om 15.30 uur ophalen op het schoolplein van het lage gebouw. Gaat uw kind
naar de BSO dan zal hij of zij worden opgehaald door de pedagogisch medewerker van de
BSO.

Hoe kan ik mijn kind opgeven:
Totaal zijn er 5 workshop periodes per jaar. Per periode krijgt u via de mail de workshop
planning doorgestuurd. Wilt u uw kind opgeven voor een workshop, dan kunt u dit doen door
het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van school: rekeningnummer
NL36RABO 0349 3747 83 Louise de Colignyschool
T.n.v. naam workshop en voornaam + achternaam kind.
Een leerling is pas ingeschreven als er betaald is. Zijn er te weinig inschrijvingen dan kan de
workshop niet doorgaan. U krijgt hierover een week van tevoren een mail en het geld zal
worden teruggestort.



BSO en workshops
Uw kind kan gewoon aan de workshops deelnemen wanneer het gebruik maakt van de
BSO. Het is wel de bedoeling dat u uw kind voor de workshop inschrijft. Alle leerkrachten en
BSO medewerkers krijgen een deelnemerslijst zodat iedereen op de hoogte is wie meedoet
aan de workshops.

In de bijlage vindt u de eerste workshop planning die start na de zomervakantie. U kunt uw
kind inschrijven vanaf donderdag 1 juli tot dinsdag 20 juli, daarna is inschrijven helaas niet
meer mogelijk. Op de site van onze school kunt u de workshop planning terugvinden onder
het kopje ‘Ons Onderwijs’.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen, dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Kelly du Pon
Marieke de Werd-Anthonise


