
                                                 

Bornem, 28 juni 2021 

 

 

Aan de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar (en hun ouders), 

 

 

Betreft : programmeren als naschoolse activiteit 

 

Beste leerling (beste ouders),  

“ Droom je ervan een eigen computerspel te ontwerpen ? Heb je altijd al een robot willen besturen ? Ben je 

nieuwsgierig naar wat een computer zoal in petto heeft ?  

Leer dan programmeren en voel je een echte geheim agent, want je zult dingen begrijpen waarvan vele 

anderen niet eens weten dat ze bestaan.” 

CodesCool zet zich in om kids uit het 5de en 6de leerjaar na schooltijd te leren programmeren. De Sint-

Bernardusschool neemt deel aan dit initiatief. Je komt gedurende 10 weken een uurtje samen om 

aan de slag te gaan aan de computer. Je leert spelenderwijs programmeren met leuke software en 

leert zo hoe computers werken. Je creëert stap voor stap digitale verhalen en ontwerpt de leukste 

computerspelletjes en gaat zelfs aan de slag met robots. Allesbehalve een saaie computerles ! 

Waarom programmeren ? Wanneer je een hele dag aan de computer doorbrengt, maakt dat jou niet 

automatisch computervaardig. Nochtans zal het in de toekomst net zo belangrijk zijn om met 

computers te werken en te programmeren als om goed Engels te spreken. 

De belangrijkste redenen om te leren programmeren op een rij : 
Als kind leer je heel snel bij ; 

Je kunt meer uit je smartphone, tablet en computer halen ; 

Het is een vorm van expressie die taal, ruimtelijk inzicht, samenwerken, creatief denken en nog veel meer 

vaardigheden stimuleert ; 

Het is nieuw, cool, leuk én spannend. 

Of je nu een jongen of een meisje bent, of je nu een computerexpert bent of niet zo goed met de 

computer kunt werken, iedereen is welkom in de Codeklas. 

 

 

 



Alle informatie netjes op een rijtje : 

- voor wie ? voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

- maximum aantal deelnemers : 12 leerlingen  

- 10 sessies  van 16.00 uur tot 17.00 uur op de volgende data : telkens op maandagen 4-11-25 

oktober, 8-15-22-29 november, 6-13-30 december 2021 

- lesgever : juf Maxime De Proft 

- prijs : 28,40 euro voor de 10 sessies (het is de bedoeling om in te schrijven voor de 10 sessies !) 

- Registreren kan vanaf maandag 30 augustus 2021 via de link op de gemeentelijke 

website: https://www.bornem.be/product/906/buitenschoolse-kinderopvang-t-pagadderke  

bij het formulier =>Registreer wanneer je géén login/paswoord hebt. 

Indien jullie na 16.45 uur  nog nood hebben aan opvang, wil dit dan registreren via de gewone 

naschoolse opvang. 

 

Wij hopen dat er een ruime interesse is ! 

 

 

Groetjes, 

 

 

Namens het schoolteam 

 

Meester Wim & Juf Eva | Directieteam  
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