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Door een scala aan creatieve 

en leerzame activiteiten met 

de kinderen te ondernemen, 

proberen we hen een extra 

steuntje in de rug te geven, 

zodat ze goed voorbereid 

aan het nieuwe schooljaar 

kunnen beginnen. Het bij-

zondere van de Zomerschool 

is dat de leerlingen op een 

andersoortige manier leren 

doordat zij dingen vooral 

doen en ervaren.

De leerlingen kregen ge-

durende drie weken een 

dagvullend programma 

waarin er sprake was van 

een taalprogramma en 

een kunstprogramma rond 

het centrale thema water. 

Tijdens het taalprogramma 

in de ochtenden lag de focus 

op woordenschat, ‘s middags 

stond de beeldende ontwik-

keling centraal. 

Er is voor dit thema gekozen 

omdat water dichtbij onze 

beleving staat. Vanzelf-

sprekend door het dagelijkse 

gebruik op verschillende 

manieren maar ook door 

de betekenis van water 

voor de stad Amsterdam of 

een land als Nederland. De 

leerlingen hebben dit aan 

den lijve kunnen ondervinden 

tijdens de excursie naar het 

prachtige natuurgebied van 

de Amsterdamse Water-

leidingduinen in Vogelenzang 

en tijdens de rondvaart en 

het waterfietsen door de 

Amsterdamse grachten. 

Dat het thema de leerlingen 

beviel bleek uit hun enorme 

enthousiasme tijdens de 

lessen en uit het werk dat zij 

maakten. In dit boekje ziet 

u hiervan enkele prachtige 

voorbeelden. 

Het succes van de Zomer-

school Amsterdam Noord 

staat als een paal boven 

water.

Namens de projectorganisatie, 

Lorenzo van Dijk,  

Stiching Kennis en Sociale 

Cohesie

Inleiding Met trots presenteren wij u 

dit ‘Waterboekje’, één van 

de resultaten van drie weken 

Zomerschool in Amsterdam 

Noord. 

Deze Zomerschool in 

Amsterdam Noord is een ini-

tiatief van de Stichting voor 

Kennis en sociale Cohesie 

(SKC) en de Academie voor 

Beeldende Vorming (AHK), 

in opdracht van Stadsdeel 

Amsterdam Noord. Het 

project is mede tot stand 

gekomen dankzij Basisschool 

het Vogelnest, Basisschool 

de Kinderboom, Basisschool 

Overhoeks en Basisschool de 

Klimop.

Het doel van de Zomerschool 

is om leerlingen van groep 

zes, zeven en acht van de 

basisschool in de zomer-

vakantie bij te spijkeren 

op het gebied van taal en 

beeldende vorming. Uit 

onderzoek blijkt dat kennis 

opgedaan gedurende het 

reguliere schooljaar voor  

een deel wegzakt tijdens  

de vakantieperiode. 



Anasemoon Mankaryous, 11 jaar
OBS Overhoeks

Eigenlijk wist ik niet precies wat ik moest doen en ik heb  

gewoon een flesje gepakt. Daarna heb ik een zeil gepakt.  

Ik vind de kleuren heel erg vrolijk. Het is een gezinszeilboot. 

Door de witte ingang kunnen de mensen naar binnen klim-

men. Misschien lukt het om er mee naar Egypte te zeilen.

Wij verspillen teveel waterWij bewaren geen water voor laterAlles droogt uit
Doordat er teveel water wordt verspildMensen moeten even chillenEn niet zoveel water verspillen

De vissen 
gaan dood
gaan dood
de zee kleurt rood
iedereen gaat er aan
het licht gaat niet meer aandoordat we dit doen
ik ben echt een hele grote oenjullie moeten het nu snappenKAPPEN

We verspillen heel veel 

water per dag en dat vind ik 

triest. Ik zou graag willen dat 

dat over ging. Ik heb geleerd 

over water met smaken, ik 

heb proefjes gedaan over 

de smaken en experimenten 

gedaan met vies water. 

Verder heb ik geleerd over 

wat je met water kan maken 

en doen. Ik heb erg veel 

geleerd over water tijdens 

de Zomerschool.

José Oscar van 
Beuzekom Sanchez, 12 jaar
OBS Het Vogelnest

Ik heb door een microscoop naar water gekeken en er zaten 

bacteriën op dat leek op haar maar het was geen haar.  

Ik ga nog wel zwemmen maar niet door vies water.

Water is koel
Het heeft een doel
Als ik er mee douche
Dan voel ik me goed
Van hoofd tot mijn voetEn dat is koel als een koe maar zonder boeh



Joke Okyere, 12 jaar
OBS Het Vogelnest

Ik vind rood mooi, ik vind de kleur mooi. Ik houd van roze en 

groen. De boot is een vrachtschip Ik ga hem in mijn kamer 

zetten op het water.

Heei water is gek maar het waterIn de zee is niet goed, het is zoutIk hou van water
Ik hou van water
En ik hou van waterfietsenHet amstelwater is groot en zoetDaar kan je in zinken

Maar is niet goed om te drinken

Yusuf Mohammed Saleh, 14 jaar
OBS Het Vogelnest

Wij hebben een boot gemaakt in school met karton, plakband 

en een fles en iedereen heeft veel verschillende soorten 

boten gemaakt zoals politieboten, rondvaartboten, het schip 

Titanic en waterfietsen.

Water is goed

Je kan er in zwemmen

Je kan er in varen

Je kan er in vissen

Water is koud

Niet altijd warm

Jij kan water drinken

Wij hebben altijd water nodig

Water is niet overbodig



Genesis van Beuzekom Sanchez, 
10 jaar, OBS Het Vogelnest

Mijn boot is een feestboot, het kan ook een stapelboot zijn.

Hij was erg moeilijk om te maken maar het is wel gelukt.

Mijn boot heeft roze en rood omdat ik hem met mijn vriendin 

Salama gemaakt heb.

Omdat we de boot samen gemaakt hebben heet de boot een 

feestboot of stapelboot.

Water: 

je kan het drinken en er in 

zwemmen

je lichaam heeft acht glazen 

water per dag nodig

je lichaam zit bijna vol water

als je zweet moet je eerst 

afkoelen en dan water drinken

Gibson Yah, 9 jaar
Basischool De Kinderboom

Het is een ballonnenboot, het is een feestboot. Eerst begon ik 

met de fles, ik vond het een feestboot en heb besloten om er 

een ballon in te leggen. De ballon blijft heel. Als je in het water 

bent kan je in- en uitademen door het rode pijpje. Er kunnen 

veel mensen in de boot die gaan als mieren door dat pijpje.

Ensar Can, 10 jaar
OBS Het Vogelnest

Water gaat door de buizen en door de waterleiding.

Een boot kan varen en een boot kan zinken. 

Ik ben water

Ik kom uit een kraan

Water is lekker

Water is dorstlessend

Met water kan je spelen

Water kan je delen



Marjam Saleh, 11 jaar
OBS Het Vogelnest

Ik heb een vaarboot gemaakt voor recreatievaart dus iets 

leuks om te doen in het water. De bedoeling van de recreatie-

vaart is dat het leuk is. Het is zeg maar een hobby.

Als ik groot ben wil ik zo’n vaarboot, ik wil een motorboot, 

een kleine motorboot. En die heb ik ook gemaakt. Ik ga er 

mee op zee varen. Hij is stevig genoeg en als ik groot ben 

vaar ik er mee. Nu ben ik nog te klein en ik kan niet sturen.

Ik word blij van water
Hierdoor krijg ik geen katerDus ik ben altijd blij net als een papegaaiOh ja, water in een glas, water in een flesWater is prachtig maar ook machtigZonder water kan ik niksWater is zacht met heel veel macht

Simon Negasi, 12 jaar
OBS Het Vogelnest

Genasario Lynch, 10 jaar
Basisschool De Kinderboom

 

Water is cool

Water is mijn ding

Maar wat niet kan is waterverspilling

Ik rap tegelijkertijd dat ik zing

Ik ben blij want water hoort er bij

Ik ben een goeie prater maar even 

serieus

Wat kan je zonder water niet veel

Ik zie dat iedereen water drinkt

Daar zie ik een kraan met spa blauw

Ik ben al weg

Ja dat is gauw

Ik heb water

Water is goed!



Salama Balaadel, 11 jaar
Basisschool De Kinderboom

Water is vloeibaar

Water is nat

Water is doorzichtig

Water is bijvoorbeeld een zee, rivier, ven, 

kreek, gracht, sloot, meer, Rijn, Maas, 

Amstel enzovoorts, je kan veel opnoemen.

Je kan er op varen en je kan het drinken.

Zeewater is niet lekker, dat is zout.

Regenwater en kraanwater kan je wel 

drinken. Je kan ook zwemmen in het  

water, bijvoorbeeld in een zwembad.

Water is nat
En als je uitglijdt lig je op je gatWater water water is nat en als je uitglijdt lig je op je gat
De wolk is stoom is natDe gast is nat de grond is nat De boom heeft gedronken de boom is vies en water op stap

Adonay Negasi, 10 jaar
OBS Het Vogelnest

Renas Yousef, 9 jaar
Basisschool De Kinderboom

Ik loop je voorbij 

met water er bij

je kunt het ook drinken

ja vet

ja vet cool

water water

je kan er ijsblokjes van maken

lekker lekker

water

en nu zeg ik 

huis muis een vleermuis in het huis



Ahmed Hammadi, 13 jaar
OBS De Klimop

Het is een cruiseschip. Ik heb er ballonnen omheen gezet. Er 

is een bed in het schip en een zitplaats en hij heeft een stuk 

doorzichtige bodem zodat je naar de vissen kunt kijken. Hij 

is bruin met groen. Hij vaart over de hele wereld. Ik ben de 

kapitein, de stuurman. Eerst ga ik naar Zuid Afrika ik breng 

daar mensen heen die naar Zuid Afrika willen. Er komt ook 

een school in, er kunnen kinderen in wonen en die gaan dan 

ook naar school. Iedereen krijgt een eigen kamer waar ook 

een broertje of zusje in past. De vader en moeder zijn op 

vakantie. Er zijn veel activiteiten op het cruiseschip en er zit 

een zwembad in.

Shiprah Peprah, 11 jaar 
Basisschool De Kinderboom

Ik vond het leuk om een fontein te tekenen want dan weet ik 

veel over fonteinen. En als ik een wens wil doen kan ik altijd 

naar de fonteinen kijken.

Ik vond het superleuk om naar het waterbedrijf in de duinen 

te gaan. We hebben veel woorden geleerd die ik zelf ook niet 

wist bijvoorbeeld dat een mannetjesdamhert een reebok is 

en een vrouwtjes damhert een reegeit heet. We hebben ook 

damherten gezien, reeën en een eekhoorn. Het was een leer-

zame excursie die ik nooit zal vergeten.

Water is goed

Wat kunnen we nou doen?

Je kunt er in zwemmen

Zodat je het water kan dempen

Water is zo nat, dat ik nu woon op het dak

Water is zo mooi

Maar door milieuvervuiling is het een hoop zooi



Prince Marfo, 10 jaar & 
Salama Balaadel, 11 jaar
Basisschool De Kinderboom

Yo Yo Yo Yo 

W-A-T-E-R

Water is vet

Water is alles wat je in een potje zet

Water is ook zee, doe maar lekker 

mee

Water is vet, doe maar lekker gek

Water maakt mij mooi, van jou een 

hoop zooi

Geef mij maar een fooi ik zet jou in 

een kooi je lijkt op een ooi

Je kan in het water vissen en 

mensen dissen 

Ik zie je later in het water

Gill Yah, 10 jaar
Basischool De Kinderboom

Ik vind water naar niets smaken, ik heb ooit water gedronken 

met prik, maar dat smaakte ook naar niets. Ik vind water 

wel speciaal want het geeft je energie en ik vind het grappig 

omdat het geen kleur heeft. Als je het in een rode beker doet 

lijkt het alsof je rode frisdrank drinkt.

Het maken van de boot was heel erg lastig. Ik wilde een grote 

boot maken en dat kostte wat tijd voordat ik dat helemaal 

onder de knie had. Ik was pas halverwege toen dacht ik, ik 

moet gewoon een beetje creatief zijn. Ik maakte een kleine 

stap. Ik wilde een grote boot maken, maar ik besloot dat het 

een kleine boot moest worden. Nu is het een klein bootje met 

een vlag maar ik ben er toch trots op. Ik had zoveel goede 

ideeën maar uiteindelijk maakte ik wat uit mijn hart kwam. 

Als ik een grote boot had gemaakt zou het teveel tijd kosten 

en ik maakte het wat simpeler. Ik ben er blij mee. 

Water is vaak met lucht in een beker
Dat weet ik zeker
Misschien is het iets voor een skater
Die koopt maar een mooie beker
Het is een soort van drinken zonder kleur
Maar ook zonder geur







  











Zomerschool Amsterdam Noord 
13 t/m 30 augustus 2012 
locatie Basisschool De Kinderboom

Deelnemende leerlingen
Basischool De Kinderboom
Salama Balaadel
Genesario Lynch
Prince Marfo
Shiphrah Peprah
Gibson Yah
Gill Yah
Renas Yousef
OBS De Klimop
Ahmed Hammadi
OBS Overhoeks
Anasemoon Mankaryous
OBS Het Vogelnest  
Genesis van Beuzekom Sanchez
José Oscar van Beuzekom Sanchez
Ensar Can
Simon Negasi
Adonay Negasi
Joke Okyere
Marjam Saleh
Yusuf Mohammed Saleh

Begeleidende studenten taal
hbo-opleiding Pedagogiek Hogeschool 
Utrecht Mirjam Benamar, 
hbo-opleiding Pedagogiek InHolland 
Morwenna Berendse, Judith Oussoren, 
Renske Ruigrok

Begeleidende studenten  
beeldende kunst 
docentenopleiding Academie voor 
Beeldende Vorming (AHK)  
Gabriëlle Bosman, Josje Kerkhoven, 
Laura Reiman, Jolanda Smit

Coördinatie ter plekke namens  
de organisatie
Lorenzo van Dijk, 
Aldo Kroese (beeldend kunstenaar) 

Drukwerk 
Drukkerij Hub. Tonnaer

Financiering
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 
Noord, wijkaanpak de Vogelbuurt 
(Peter Vrieler)
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Aldo Kroese, Herman Meerman, 
Gabriëlle Bosman, Josje Kerkhoven, 
Laura Reiman, Jolanda Smit

Organisatie en productie 
Academie voor Beeldende Vorming, 
AHK (Ingrid Grunwald, Wytske de Man 
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Vormgeving
Stefan van den Heuvel

Met dank aan 
Laura Keeris (medewerker Basisschool 
De Kinderboom) voor de goede zorgen, 
Ahmed Marcouch (politicus) voor de 
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