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Zomerscholen en Zomerprogramma Midzomer Mokum voor kinderen en jongeren in
Amsterdam

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De zomer van 2020 staat voor de deur. De afgelopen maanden stonden in het teken van het
coronavirus. Intussen zijn de meeste kinderen en jongeren weer naar school. Er kan weer iets meer
in de stad. Wij verwachten wel dat er meer kinderen en jongeren deze zomer in de stad zullen
blijven. Extra belangrijk dus, dat er in de zomervakantie genoeg te doen is in de stad. Daar horen
leuke en leerzame activiteiten bij.
Midzomer Mokum
Om de kinderen en jongeren die in de stad blijven een leuke vakantie te bezorgen, heeft de
gemeente het zomerprogramma Midzomer Mokum bedacht: een programma voor Amsterdamse
kinderen en jongeren tussen 0-23 jaar. Aanmelding voor de activiteiten van dit programma is
grotendeels gratis, of u betaalt alleen een kleine bijdrage. U regelt het niet via uw school, maar via
de website www.midzomermokum.nl. Daar kan iedereen alle activiteiten bekijken. Op de website
staat ook hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden. Er zijn genoeg leuke en leerzame activiteiten,
bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van sport (karate, schaken, skaten, bootcamp), in de
Openbare Bibliotheken (lezen, taal, coderen, dingen zelf maken), culturele workshops (theater,
muziek, dans) en nog veel meer!
Wij hopen dat wij hiermee de zomervakantie voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren iets
leuker kunnen maken!
Zomerscholen
Voor de leerlingen die door de afgelopen periode een extra steuntje in de rug nodig hebben,
worden vanuit het onderwijs zomerscholen georganiseerd. In het primair onderwijs zijn ruim 2000
plekken met twee- tot drieweekse zomerschoolprogramma’s gerealiseerd. Hiermee kunnen de
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leerlingen de opgelopen achterstand inhalen en extra ondersteuning krijgen. Op die manier
beginnen de leerlingen weer met voldoende zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar. Misschien
is uw kind via de eigen school al aangemeld voor de zomerschool of krijgt u hier nog bericht over.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deelname aan de zomerschool, neem dan contact
op met de leraar of mentor van uw kind.
Vragen?
Hebt u vragen over de activiteiten van het zomerprogramma ‘Midzomer Mokum’, stuur dan een email naar midzomermokum@amsterdam.nl.

Wij wensen u en uw kinderen een mooie zomer toe!
Met hartelijke groet,
Gemeente Amsterdam
Team Midzomer Mokum
www.midzomermokum.nl
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