Onderwerp: Doe dag!
Inhoud
Themadag die valt onder het onderwerp ‘Doe dag’

Schooljaar:

Beschikbaar in schooljaar 2020-2021

Regels en afspraken
Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
Kosten per themadag
VOG
Bevoegdheid/ervaring
Facturering

€ 490,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)
De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een
actuele VOG.
Geen bevoegde gymdocent, wel jarenlange ervaringen binnen en buiten het
basisonderwijs op gebied van sport.

De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.
Annuleren
Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een
nieuwe themadag.
Algemene werkwijze
De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor de afname
voor verschillende groepen.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Themadag: Doe dag! (Henk)
Regio: Groningen, Drenthe, Friesland
Bouw: alle bouwen
Het gaat over spelenderwijs de kinderen laten leren. Met andere woorden: We bedenken spellen
waarbij de diverse onderwerpen, bijvoorbeeld “taal”, in verwerkt wordt.
Spelenderwijs leren
- Taal
- Rekenen
- Spelling
Het programma kan er als volgt uit zien, dit gaat echter in overleg met de school.
Start van de dag:
Pauze:
Einde van de ochtend:
Pauze:
Begin van de middag:
Pauze:
Einde van de lesdag:

Inloop, Welkomstritueel, Les 1 (vk. Buiten)
Fruit en Drinken
Vrij spelen, dit kan bv. bestaan uit knutselen
Lunch
Les 2 (vk. Buiten)
Fruit en Drinken
Les 3 en afsluiting

