
Summer’s Cool 2022
Ieder kind moet op vakantie kunnen gaan. 

Mede mogelijk gemaakt door:

2 leeftijdsgroepen

Activiteiten:
• Koken • Zelfverdediging• Skelteren 
• Springen bij Jumpsquare • Vissen  
• Midgetgolfen • Waterfietsen  
• Wild games • Zwemmen. 

Onze Summer’s Cool partners:25 juli tot en met 12 augustus

Georganiseerd door:

Thema:
‘Zoek de 
verbinding’ 

Plezier  

met 
elkaar

2
groepen 
per week

Aandacht voor:

 Leeftijdsgenoten ontmoeten
 Vrienden (leren) maken
 
  Verbinding met elkaar  

en in activiteiten zoeken

Summer's Cool doet er echt toe en dat bleek ook dit 
jaar maar weer eens. Liefst 114 kinderen uit gezinnen 
met wat minder geld konden desondanks toch  
'op vakantie gaan'. Opnieuw kregen we voor dit project 
subsidie van de gemeente Lelystad en ook fijn dat we 
de samenwerking met Kubus en FlevoMeer Bibliotheek 
konden continueren. Summer's Cool 2022 was voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar, waarbij het accent  
lag op de oudere kinderen binnen deze groep. Liefst  
76 kinderen uit de groep 10 tot en met 12 jaar waren  
van de partij. Dit zijn de resultaten van 3 weken 
Summer's Cool in 2022.  

10 t/m 127 t/m 9 

114114

Reacties van kinderen:
‘‘Leuke week gehad bij Summer’s Cool  
dit jaar. Jammer dat het afgelopen is.  
Mocht nog wel even doorgaan       .’’

Reacties van ouders:
“Bedankt voor de geweldige week!”

Jiska van der Molen projectleider: 
‘’We kijken als team zijnde terug op een 
toptijd. De kinderen hebben nieuwe 
contacten gemaakt. Ons doel was om de 
verbinding te zoeken en aan te gaan, dit is 
naar mijn mening gelukt. Dankbaar dat we 
dit project mogelijk maken samen met de 
partners. Zo hebben ook deze kinderen een 
vakantie gekregen.’’

• Kennismaken • Voorlichting 
brandweer/politie • Muziek maken/
creatief bezig zijn.

•  Brandweer/politie 
Lelystad

• Lobke's 5 seizoenen

• Toms Creek
• Jumpsquare Lelystad
• Welzijn Lelystad

Reacties van ouders:
"Bedankt voor jullie inzet deze week.”


