
Voor wie?  

 

Voor kinderen uit het lager onderwijs die zich 

willen voorbereiden op het nieuwe schooljaar. 

Je kreeg van de juf of meester vakantietaken 

om te maken in de zomervakantie.  

 

De aanmelding bij het TOPPIE-kamp gebeurt  

enkel via de school: 

• directeur 

• zorgcoördinator  

• leerkracht 

 

De kinderen worden opgevolgd door de 

begeleider van de TOPPIE-klas. Er is 

communicatie tussen begeleider, ouder en de 

school.  

 

Het TOPPIE-kamp is volledig gratis voor alle 

deelnemers.  

 

Afspraken  TOPPIE -kamp 

 

• De ouders zorgen ervoor dat de leerling steeds 

naar het TOPPIE-kamp komt. 

 

• De leerling is gemotiveerd om naar het 

TOPPIE-kamp te komen.  

 

• In het TOPPIE-kamp werken we op eigen 

tempo en met respect voor elkaar. 

 

• Indien je afwezig bent, verwittig je de 

begeleider van het TOPPIE-kamp. Bij een 

veelvuldige afwezigheid, kan de plaats 

ingenomen worden door een andere leerling. 

 

• In het TOPPIE-kamp verwachten we dat je 

steeds je materiaal mee hebt om je 

vakantietaken te maken. 

 

 

  

Wat?     

 

Het TOPPIE-kamp is:  

➔ werken voor school in de voormiddag  

 

➔ toffe activiteiten in de namiddag 

(waterspelletjes, knutselnamiddag, 

uitstap, en nog veel meer) 

 

Werken in de voormiddag voor school?  

Ja, maar we zorgen dat het leuk blijft. 

 

Je wordt in kleine groepjes verdeeld.  

 

Je krijgt tips om te studeren en beter te kunnen 

onthouden. Je maakt je taken en oefeningen.  

 

Je krijgt ondersteuning van de TOPPIE-

begeleiders. 

 

Er zijn pauzes voorzien waarbij we telkens een 

10-uurtje of 4-uurtje voorzien.  

 

In de namiddag slaan we de boeken toe en 

staan er leuke activiteiten gepland.  

 

Meer informatie? Vraag na bij de directeur of de 

TOPPIE-verantwoordelijke! 

 

Sieglinde Dewaele 0492 18 30 16 

Shirley Tyteca  0485 52 47 67 
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TOPPIE-kamp   

 

Had je het wat moeilijk om thuis alleen te 

werken tijdens de corona-periode?  

 

Moet je extra vakantietaken maken? Wil je de 

taken maken in groep met begeleiders die je 

helpen?  

 

Wil je tips krijgen zodat het studeren 

makkelijker gaat? 

 

Wil je een goeie start voor het volgende 

schooljaar?  

 

Aarzel niet en kom naar het TOPPIE-kamp!   

 

 

Tip van de dag 

Elke voormiddag krijg je een leerTIP om beter 

je vakantietaken te maken en een yogaTIP om 

je te leren ontspannen en goed te voelen. 

 

Opsplitsen  

Om je vakantietaken goed te kunnen maken en 

het overzichtelijk te houden, is het belangrijk 

om het te splitsen. Hoe je dit doet, leer je in 

het TOPPIE-kamp. 

 

Plannen  

In het TOPPIE-kamp leer je hoe je het best je 

vakantietaken kan plannen. 

 

Presteren  

In het TOPPIE-kamp probeer je eerst zelf aan je 

vakantietaken te beginnen. 

 

Ik vraag hulp  

Je kan steeds hulp vragen aan de TOPPIE-

begeleiders als je iets niet begrijpt.  

 

Evalueren  

Om de voormiddag af te ronden, sluiten we af 

met een reflectiemoment. Dit om na te denken 

hoe je gewerkt hebt en wat je nu beter kan of 

waar je de volgende keer op in wilt zetten.

Waar en wanneer  
 

Het TOPPIE-kamp duurt 1 week en gaat door 

tijdens deze periodes: 

 

Week 1: Koksijde  

• 17/08/2020 – 21/08/2020 

• Waar: Basisschool De ARK – Helvetiastraat 28, 

8670 Koksijde  

 

Week 2: Oostduinkerke  

• 24/08/2020- 28/08/2020 

• Waar: Gemeenteschool Oostduinkerke – 

Dorpsstraat 4 – 8670 Koksijde  

 

Opgelet: je kan je slechts voor 1 kamp 

inschrijven (max. 20 leerlingen/ kamp) 

 

Dagindeling  

 

• TOPPIE-kamp: 9-12u 

• Middagpauze: 11.50u – 13u  

• Namiddagactiviteiten: 13-16 u 

 

 

GRATIS 

• Het TOPPIE-kamp is volledig gratis! 

 

 

 


