JAM | Zomerprogramma 2019
Voor alle leerlingen die deze zomer iets anders willen dan uitslapen, luieren of gamen
presenteert JAM haar Zomerprogramma 2019.
Maandag 15-07
Eigen stadswandeling maken 		
09:00 - 11:00 Foto’s maken van top 10 activiteiten in Harderwijk
								11:00 - 13:00 Mozaïeken
								13:00 - 15:00 Sushi maken
Dinsdag 16-07
Palingmuseum				
09:00 - 11:00 Collage/muurkrant maken van top 10 activiteiten in Harderwijk
								11:00 - 13:00 Bezoek aan het Palingmuseum
								13:00 - 15:00 Zelf hamburgers maken
Donderdag 18-07
Sleutelspeurtocht in Harderwijk 		
09:00 - 11:00 Verschillende soorten koekjes bakken
								11:00 - 13:00 Sleutelspeurtocht in Harderwijk
								13:00 - 15:00 Serviesopdracht
Maandag 22-07

Bosbad Putten 				

09:00 - 11:00 We vermaken ons de hele dag in Bosbad Putten

Dinsdag 23-07
Naar de schaapskooi in Ermelo 		
09:00 - 12:00 Op de fiets naar de schaapskooi in Ermelo
								12:30 - 15:00 Taarten bakken
Donderdag 25-07
Met de trein naar Nunspeet 		
								

09:00 - 12:00 Naar het bezoekerscentrum en vervolgens klootschieten
12:30 - 15:00 Terug in Harderwijk aan het strand met schepnetjes water onderzoeken

Maandag 29-07 tot 02-08 JAM | Summerschool Engels (zie onderaan dit programma)
Maandag 29-07

Hans en Grietje, Zeewolde 		

09:00 - 15:00 Verschillende opdrachten en activiteiten bij Hans en Grietje doen

Dinsdag 30-07 		
Uitgebreid koken (3-gangendiner)
09:00 - 11:00 Wandelen met de hond
								11:00 - 13:00 Samen boodschappen doen
								
13:00 - 15:00 Een driegangendiner maken en opeten met elkaar
Donderdag 01-08
Klimbos, Harderwijk 			
								

09:00 - 11:00 Boodschappen doen en lunch voorbereiden
11:00 - 15:00 Naar het klimbos en samen de uitkijktoren beklimmen

Maandag 05-08
Midgetgolfen, Ermelo 			
09:00 - 11.00 Decopatch maken
								
11:00 - 12.00 Lunch voorbereiden en samen eten
								12:00 - 15.00 Midgetgolfen in Ermelo
Dinsdag 06-08 		
Kanoën, Harderwijk 			
								

09:00 - 12:00 Samen boodschappen doen
12:00 - 15:00 Kanoën en lunchen onderweg

Donderdag 08-08
High tea 				
09:00 - 11:00 Serviesopdracht
								11:00 - 13:00 Wandelen met de hond
								
13:00 - 15:00 High tea maken en op zelfgemaakte etagères serveren
Maandag 12-08
Crescentpark, Harderwijk 		
								

09:00 - 11:00 Picknickgerechtjes maken om mee te nemen
11:00 - 15:00 Picknicken en sport- en spelopdrachten doen in het Crescentpark

Dinsdag 13-08 		
Pitch en Putt, Ermelo			
								

09:00 - 11:30 Pannenkoeken bakken en samen lunchen
12:00 - 15:00 Pitch en Putt in Ermelo

Donderdag 15-08
Naar de zandverstuiving 		
								
								

09:00 - 11:00 Picknickgerechtjes maken en meenemen
11:00 - 15:00 Naar de zandverstuiving en de natuurspeeltuin
om hutten te bouwen en sport- en spelopdrachten te doen

Maandag 19-08 tot vrijdag 23-08 JAM | Summerschool Engels (zie onderaan dit programma)
Maandag 19-08
Bezoek Waterfront en Stadsstrand
								
								

09:00 - 11:00 Naar het Waterfront
11:00 - 13:00 Ontwerpen bekijken en zelf een ontwerp van een huis maken
13:00 - 15:00 Met schepnetten waterdieren vangen en bekijken

Dinsdag 20-08 		

11:00 - 15:00 Naar het strand waar we sport- en spelopdrachten doen

Huifkartocht, Veluwe 			

Maandag 26-08
Palingmuseum, Harderwijk		
09:00 - 11:00 Bezoek aan het Palingmuseum
								
11:00 - 13:00 Foto’s maken van top 10 activiteiten in Harderwijk
								13:00 - 15:00 Mozaïeken
Dinsdag 27-08
Sleutelspeurtocht door Harderwijk
09.00 - 11.00 Collage/muurkrant maken van top 10 activiteiten in Harderwijk
								11:00 - 13:00 Sleutelspeurtocht door Harderwijk
								13:00 - 15:00 Verschillende soorten koekjes bakken
Donderdag 29-08
Trimbaan 				
09.00 - 11.00 Recepten zoeken en boodschappen doen voor taarten bakken
								
11:00 - 12:00 Naar de trimbaan in Harderwijk
								12:30 - 15:00 Taarten bakken
Een activiteit kun je individueel volgen of in een kleine groep. Kom in ieder geval altijd op de fiets naar JAM aan de Academiestraat 14
(ingang Kloosterplein) in Harderwijk. Van daaruit starten alle activiteiten.
Leuk, leerzaam en gezellig. De activiteiten van JAM in de zomervakantie zijn eveneens bedoeld voor kinderen die door ADD, ADHD, autisme, ziekte
of beperking recht hebben op een Persoonsgebonden Budget (PGB). Ook kinderen die geen recht hebben op een PGB, maar wel heel graag mee
willen doen, zijn natuurlijk van harte welkom. Voor deze kinderen hanteren wij een aangepast tarief. Alle activiteiten worden gegeven door
behulpzame en ervaren begeleiders.
Het zomerprogramma biedt JAM aan in de maanden juli en augustus op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 15:00 uur. Neem voor
meer informatie of inschrijving contact op met Astrid de Bruin (tel. 06-11083676) of Jantine van Hunenstijn (tel. 06-10520682).

JAM | Summerschool Engels
Wil je deze zomer Engels leren of je Engels verbeteren zonder steeds aan school herinnerd te worden? Kom dan naar JAM | Summerschool!
Bij ons staan ‘fun’ en spelenderwijs leren voorop. Basisschoolleerlingen leren Engels én gaan creatief aan de slag, heerlijk koken of een leerzame
speurtocht door de stad maken. Ook voor middelbare scholieren staat ‘actief zijn’ centraal, waarbij via Macmillan English elke les een ander grammatica-onderdeel behandeld wordt.
JAM | Summerschool wordt aangeboden in de week 30 (22-26 juli) en week 34 (19-23 augustus). Leerlingen kunnen zich inschrijven voor de hele
week óf voor één of enkele dagen. Neem voor meer informatie of inschrijving contact op met Astrid de Bruin, tel. 06-11083676.
Programma JAM | Summerschool Engels: learning by ‘Fun & Functionality’!
Basisschool (groep 3-8), 9:30 -12:00 Tijdens het eerste deel van de les wordt gewerkt met werkbladen en aan de woordenschat. In het tweede
					
deel van de les volgt een leuke activiteiten aan de hand van wat geleerd is tijdens het eerste deel van de les.
					
Les 1 Introductie - begroetingen, vragen stellen en beantwoorden, praten over jezelf en je familie. Knutselen: familieboom maken.
Les 2 Eten, kleuren en vormen - verschillende soorten eten, vormen en kleuren beschrijven, woordenschat, wat je wel/niet leuk vindt.
Koken: koekjes bakken.
Les 3 Dieren en dingen beschrijven - namen van huisdieren, dieren in de dierentuin, wat voor geluiden dieren maken, dieren beschrijven.
Knutselen: dieren maskers.
Les 4 Het weer, maanden van het jaar en seizoenen - wat zijn de maanden van het jaar, welke seizoenen horen hierbij, wat voor kleding draag je in
welk seizoen. Knutselen: sneeuwbol.
Les 5 Reizen, transport, plekken in mijn stad - verschillende soorten transport, praten over plekken in onze stad, de weg wijzen. Speurtocht.
Kosten zijn € 25,- per dagdeel
Middelbare school, 13:00-14:30

Centraal staat: ‘Making grammar fun’. Grammatica leren door activiteiten en Macmillan English.

Les 1 Introductie grammatica - werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, tijd vertellen, vragen stellen en beantwoorden.
Les 2 Present simple - dagelijkse routines, bijwoorden, vragen stellen en beantwoorden.
Les 3 Present continuous - wat doe je nu, vragen stellen en beantwoorden, woordenschat, werkwoorden.
Les 4 Past simple - regelmatige en onregelmatige werkwoorden, praten over het verleden, woordenschat, positieve/negative/vraagzinnen.
Les 5 Past continuous - samenvatting van de week, verschillen tussen de tijden.
		
Kosten zijn € 17,50 per dagdeel

JAMHARDERWIJK.NL

