
Nieuwsflits

Beste vrienden van de Escamp University,

In deze nieuwsflits leest u van alles over de 
Escamp University, een mooi project waar 
excellente leerlingen van basisscholen de 
Zuidwester, de Petrus Donders en de 
Erasmus de kans krijgen om zich verder te 
ontwikkelen.

Onderwerpen in deze nieuwsflits:
- Welkom in onze Escape Room
- Nieuwe Juf: Chantal
- Tot ziens groep 8-ers!
- Activiteiten van de laatste tijd
- Wat er volgend jaar op het programma 

staat

Mocht u willen overleggen over lesinhoud,  
bepaalde leerlingen, of u heeft feedback voor 
ons: mail naar laurabuterfloor@gmail.com.

Veel lees- en kijkplezier!

Yosha, Chantal en Laura

NB: foto’s in dit document zijn voor eigen gebruik en 
niet bedoeld om verder te verspreiden.
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Op zaterdag 1 juli kunt u een bezoek brengen aan 
onze eigen Escape Rooms*! We hebben weken 
gewerkt aan moeilijke raadsels, optische illusies 
en bijna onbreekbare codes.
Durf jij het aan?

Wat: Escape Rooms van Escamp University
Waar: BBS Kleurrijk, Ambachtsgaarde 3
Wanneer: zaterdag 1 juli (11.00-12.30)
Wie: alle ouders, broers&zussen, leerkrachten, 
vrienden van EU zijn uitgenodigd

Welkom in onze eigen
ESCAPE ROOMS

* Een Escape Room is een kamer waarin je binnen een bepaalde 
tijd raadsels moet oplossen om uit de kamer te ontsnappen. Je 
moet samenwerken, goed zoeken en je verstand gebruiken.



Mijn naam is Chantal Goes.

Van origine ben ik socioloog. Een 
aantal jaren geleden heb ik mij laten 
omscholen tot juf. Doordeweeks sta ik 
dan ook enkele dagen voor de klas, 
groep 3/4 van een Montessori 
basisschool. Hiernaast verzorg ik als 
gastleerkracht lessenseries voor het 
Wetenschapsknooppunt Leiden.

Nieuwe leerkracht: juf Chantal

Ik vind het belangrijk dat kinderen op basis van hun eigen 
kwaliteiten en interesses uitgedaagd worden en zo in de 
mogelijkheid gesteld worden om hun eigen talenten 
ontplooien. Ik ben een groot voorstander van de inzet van 
verwondering en het stellen van vragen in het onderwijs om 
zo met elkaar nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Het is ontzettend inspirerend om dit samen met de 
nieuwsgierige en pientere leerlingen van de Escamp te 
mogen doen!



Tot ziens groep 8-ers!

Petrus Donders:
Mohammed

Erasmus:
Nisa

Safaa
Naoufel

Eliza
Kariem
Emre

Zuidwester:
Basmala
Narimane

Selva
Youssra

Schooljaar 2016-2017

Deze leerlingen moeten we volgend jaar missen. 
Zij gaan naar de middelbare school. Gelukkig zijn 
we hen niet helemaal kwijt, want ze komen graag 
nog een paar keer terug om te vertellen over de 
middelbare school.
Ook kunnen zij via project Durf te dromen een 
coachingstraject volgen. Voor meer informatie, zie 
www.durftedromen.me.



Activiteiten

We werken in de klas, maar gaan ook vaak op stap. Als we in de klas 
werken, gebruiken we twee lokalen in BBS Kleurrijk. Dan nodigen we 
gastsprekers uit of geven wij zelf les. 

Op de volgende pagina’s volgt een indruk van onze activiteiten in 2017. 



Bezoek Humanity House
Hoe voelt het om te moeten vluchten?



Project Tweede Kamer Verkiezingen
- Debatteren

- Hoe werkt de regering? 
- Welke partijen zijn er?

- Zelf stemmen



Haagse Geschiedenis
- Haags Historisch Museum

- Dag van de Haagse geschiedenis



Bezoek Universiteit Delft



Bezoek Universiteit Leiden



Project Filmhuis



Project Escape Room



Volgend schooljaar…

Wat we gaan doen:

Project Kinderrechtenfestival
Bezoek van een rechter
Gastles van Unicef
Lessen over weer en klimaat
Lessen Natuur in de duinen
Bright Ideas Challenge
Generation Discover
Lessenreeks over culturen en 
wereldreligies



Bezoek onze site:

www.escampuniversity.nl


