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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 initiatief 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 zomervakantie 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.

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 bijzondere van de Zomerschool
is dat de leerlingen op een
andersoortige manier leren
doordat zij dingen vooral
doen en ervaren.
De leerlingen kregen gedurende 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 ontwikkeling centraal.
Er is voor dit thema gekozen
omdat water dichtbij onze
beleving staat. Vanzelfsprekend 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 Waterleidingduinen 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 Zomerschool Amsterdam Noord
staat als een paal boven
water.

Namens de projectorganisatie,
Lorenzo van Dijk,
Stiching Kennis en Sociale
Cohesie

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

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.
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Joke Okyere, 12 jaar
OBS Het Vogelnest

Yusuf Mohammed Saleh, 14 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.

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.
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Genesis van Beuzekom Sanchez,
10 jaar, OBS Het Vogelnest

Gibson Yah, 9 jaar
Basischool De Kinderboom

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.

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.
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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.
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Simon Negasi, 12 jaar
OBS Het Vogelnest
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Genasario Lynch, 10 jaar
Basisschool De Kinderboom

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 recreatievaart 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.
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Salama Balaadel, 11 jaar
Basisschool De Kinderboom
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Renas Yousef, 9 jaar
Basisschool De Kinderboom
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Adonay Negasi, 10 jaar
OBS Het Vogelnest
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Ahmed Hammadi, 13 jaar
OBS De Klimop

Shiprah Peprah, 11 jaar
Basisschool De Kinderboom

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.

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 leerzame excursie die ik nooit zal vergeten.
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Prince Marfo, 10 jaar &
Salama Balaadel, 11 jaar
Basisschool De Kinderboom

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.
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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.
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