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

’t ZOLDERKLASJE 

stelt voor: 
 

SAMEN OP REIS 
NAAR HET  

EERSTE LEERJAAR  
- Een workshop rond voorbereidende lees- en rekenvaardigheden - 

- in een kleine groep  -  onder begeleiding van 2 ervaren lesgevers - 

Wanneer?       maandag  22,  dinsdag  23 en  woensdag  24 augustus 2022   

 telkens van 9u tot 12u      

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

Voor wie?   Kinderen die overgaan naar het 1ste  leerjaar 

Door wie?   De logopedisten van ‘het Klimtouw’ 

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

Wil je inschrijven? Wens je meer info?  

  Mailen naar     zolderklasje@gmail.com  

  of bellen naar  0486/88 80 30 (Kristien). 

 

 

mailto:zolderklasje@gmail.com


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

 

Om in het eerste leerjaar vlot tot lezen en rekenen te komen is het 

belangrijk dat een aantal voorbereidende vaardigheden voldoende zijn 

verworven. Hierbij gaat het om voorbereidende auditieve en visuele   

 vaardigheden, maar ook om voorbereidende rekenvaardigheden. 

 

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

zomervakantie een workshop aan rond voorbereidende lees- en rekenvaardigheden. De 

workshop is bedoeld voor kinderen die volgend schooljaar zullen starten in het eerste leerjaar. 

Het kan zowel zinvol zijn voor kinderen bij wie bepaalde voorbereidende vaardigheden 

nog moeizaam verlopen, alsook voor kinderen die de geleerde vaardigheden nog verder 

moeten vastzetten.  

 

Deze leerrijke workshop zal doorgaan op ma 22, di 23 en woe 24 augustus, en dit telkens 

van 9u tot 12u in ons ‘Zolderklasje’. Er kan nagevraagd worden of er aansluitend, indien nodig, 

kinderopvang mogelijk is in de Stedelijke opvangdienst Oudenaarde (ook gevestigd in Het 

Begijnhof, juist naast onze praktijk), mits reservatie.  

 

De kinderen zullen op een speelse en leerrijke manier voorbereid worden op de start in het 

eerste leerjaar. De inschrijvingen zullen beperkt worden tot 10 kinderen, onder begeleiding van 

2 gedreven lesgevers / logopedisten. We kiezen bewust voor kleine groepjes, om de leerkansen 

van elk kind maximaal aan te spreken en te stimuleren.  Iedereen is uiteraard welkom!  

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

niet om contact op te nemen indien u bijkomende informatie wenst of verdere vragen heeft. 

          Benieuwd naar sfeerbeelden van vorige jaren? 

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