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 Huis van het Kind De Panne
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Zomerschool De Panne
Ondersteuning voor kinderen van de lagere school.

 Op een speelse manier oefenen we in de zomervakantie
taal- en schoolse vaardigheden. Leuke activiteiten, 
ontspanning en persoonlijke begeleiding in kleine groepjes!

Wanneer?
Op donderdag en vrijdag in de zomervakantie. Van 8.30-17.00u

Wie?
6 -12 jaar (De Panne / Adinkerke)

Info  
 op school (juf, meester, zorgjuf)
 bij de jeugddienst in De Boare – Koningsplein 1, De Panne
 058 42 21 94, jeugd@depanne.be
 bij Karel van Huis van het Kind
 Prijs: gratis

Waar?
 De zomerschool, Duinenstraat 15, De Panne



Op het programma

Ja, ik kom Data Thema

Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

SPORT
We gaan samen fietsen, dansen, basketten…  
en leren heel wat nieuwe sporten kennen.

Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli

MUZIEK
We leren heel wat instrumenten kennen, genieten 
van een muziekshow en gaan samen aan de slag.

Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli

ALLES OP WIELTJES
We gaan samen op tocht in De Panne.  
Welke wieltjes kunnen we daarvoor  
allemaal gebruiken?...

 Donderdag 29 juli
Vrijdag 30 juli

ONDER WATER
We ontdekken wat leeft in, op en onder het water. 
Ga je mee op zoek?

Donderdag 5 augustus 
en vrijdag 6 augustus

GEEN ZOMERSCHOOL
Ga jij mee op kamp met Taalkr8?

Donderdag 12 augustus
vrijdag 13 augustus

CIRCUS
Ben jij een clown, een acrobaat of misschien 
wel de leeuw of de directeur?  
Wij zijn allemaal circushelden!

Donderdag 19 augustus
Vrijdag 20 augustus

FEESTWEEK
We maken samen een leuke show voor de ouders.
Alle mama’s en papa’s zijn welkom op het 
grote eindfeest van de Zomerschool!

Naam:  

Leeftijd:  

School/Klas:  

Telefoonnummer:  
E-mail:  


