
                    

Verantwoordelijke Uitgever: ‘t Zolderklasje, Achterburg 1/14, 9700 Oudenaarde                                                     NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN! 

                 ‘t  ZOLDERKLASJE 

 stelt voor ...  

 

SAMEN METEN  

  OM  MEER  TE       

  WETEN! 
- Een tweedaagse workshop rond meten en metend rekenen –  

- een leerrijke opfrissing net voor de start van het nieuwe schooljaar – 

- in kleine groepjes  -  met ervaren lesgevers - 

 

Wanneer?     op maandag 29/08/2022 en dinsdag 30/08/2022 

      telkens van 9u tot 15u 

Waar?     ‘Het zolderklasje’ – Achterburg 1 - huisje nummer 14 - Begijnhof Oudenaarde 

Voor wie?      Kinderen die overgaan naar het 5de en het 6de leerjaar 

Door wie?      De logopedisten  van ‘het Klimtouw’ 

Deelnameprijs?     € 115 euro voor de gehele workshop (inclusief werkbundel) 

Hoe inschrijven?  Wens je meer info?  

Mail dan naar:  zolderklasje@gmail.com of bel naar:  0486/ 88 80 30 (Kristien). 

 

 

mailto:zolderklasje@gmail.com


                    

                           Beste ouder(s), directie, zorgcoördinator, leerkracht, … 

 

Meten en metend rekenen is een belangrijk gegeven bij de ontwikkeling                                       

van de schoolse rekenvaardigheden. Bovendien zijn deze vaardigheden 

essentieel binnen onze dagelijkse leefwereld.   

 

Daarom biedt onze logopedische praktijk, na het succes van vorige jaren, ook deze 

zomervakantie een tweedaagse workshop aan rond meten en metend rekenen. De 

workshop is bedoeld voor kinderen die overgaan naar het 5de en 6de leerjaar. Het kan 

zowel zinvol zijn voor kinderen bij wie bepaalde vaardigheden omtrent 

metend rekenen nog moeilijk lopen, als voor kinderen die de aangeleerde 

vaardigheden verder willen vastzetten en inoefenen.  

 

Deze workshop gaat door op maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2022, 

telkens van 9u tot 15u in ons Zolderklasje.  

 

De kinderen zullen in kleine niveaugroepjes op een creatieve manier aan de slag gaan 

met maten, gewichten, lengte, inhoud, geld, oppervlakte, volume, tijd… Al doende leren 

we wat metend rekenen is en leren we ervaringsgericht rekenen. De groep zal beperkt 

worden tot 12 kinderen, onder begeleiding van 2 gedreven lesgevers / logopedisten. Er 

wordt een aangepaste werkbundel per leerjaar voorzien.  Iedereen is uiteraard welkom!  

 

Inschrijven kan via e-mail zolderklasje@gmail.com of telefonisch (0486/88 80 30 gsm 

Kristien). Aarzel niet om contact op te nemen indien u bijkomende informatie wenst. 

                  Benieuwd naar sfeerbeelden van vorige jaren? 

Neem een kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/klimtouw  
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