
 

Start Weekendschool 

Voor meer informatie kun jij of je ouders 

contact opnemen met: 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Anky van Alst project-

leider Weekendschool 

06-82479660 

 

 

Laura Reuvers         

jaarcoördinator leer-

jaar 1 

06-52629023 

 

 

 

Ab van der Woude 

jaarcoördinator leer-

jaar 2 

06-53945106 

 

 

Tess Assen 

jaarcoördinator leer-

jaar 3 (buddyjaar) 

06-23702988 

Wanneer:      Zondag 13 december 2020 

Waar:             Gebouw Volkshuisvesting 

             Kadestraat 1 

             6811 CA Arnhem 

Hoe laat:        leerjaar 1 van 13.00- 14.30 uur 

    leerjaar 2 van 15.00- 16.30 uur 

                     Gebouw Volkshuisvesting 

        Kadestraat 1 

        6811 CA Arnhem 
           

      Uitnodiging 

                  Volg ons ook op sociale media. 

https://leukomteleren.nl/wp-content/uploads/2020/11/Laura-scaled.jpg
https://leukomteleren.nl/wp-content/uploads/2020/11/Ab-kleur.jpg


Dit jaar hebben wij gekozen voor het  

thema: Kerst  

Net als op een echte kerstmarkt ga je langs 4 

kraampjes en volg je de workshops. 

 

 

Workshop 1 Hoe werkt leuk om te leren? 

Workshop 2 Wat wil ik allemaal leren bij de  

  weekendschool? 

Workshop 3 Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan 

  ik die gebruiken? 

Workshop 4 Verrassing 

 

Workshop 1 
In workshop 1 krijgen jullie informatie 

van Anky en Tess. 

Hoe laat moet je aanwezig zijn? 

Waar gaan we verzamelen? 

Wat moet je meenemen? 

Tot hoe laat duurt het? 

Wat verwachten wij van jou? 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je krijgt filmateriaal te zien zodat je een 

goed beeld krijgt. 

Verder is er ruimte om jouw eigen vra-

gen te stellen. 

 

 

Workshop 3 
In workshop 3 ga je met Ab aan de slag met het 

LOL kwaliteitenspel. Zo ontdek je waar je al goed 

in bent en wat je nog wil leren op een spelende 

manier. 

Workshop 4 
Verrassing 

In deze workshop ga je creatief aan de slag en 

krijg je de eerste opdracht vanuit de weekend-

school. 

Workshop 2 
In workshop 2 maak je met Laura een 

moodboard over jouw verwachtingen bij 

de weekendschool.  

Wat wil je leren?  

Hoe ga je dat doen?  

Hoe kunnen wij jou helpen om je doelen te 

bereiken? 

Het moodboard dient als geheugensteun 

voor de komende periode en neem je mee 

naar huis. 


