Rotterdam – wethouder Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Richard Moti ontmoet op maandag 23 juli de 60 leerlingen
die deelnemen aan de tweede editie van het Lyceo Zomerkamp op Zuid. Deze leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen
uit Rotterdam Zuid. Voor veel kinderen is ‘op vakantie gaan’ om diverse redenen geen vanzelfsprekendheid en Lyceo
organiseert, in samenwerking met diverse partners, speciaal voor hen een vakantieweek in Rotterdam.
LYCEO ZOMERKAMP –DE TWEEDE ROTTERDAMSE EDITIE
In een van de eerste zomervakantieweken organiseert Lyceo voor de tweede keer het Lyceo Zomerkamp in Rotterdam. Het Lyceo
Zomerkamp is een vakantieweek voor leerlingen tussen de 12-15 jaar die in de zomer niet op vakantie gaan. Dit soms vanwege financiële
oorzaken, maar veel vaker zijn de oorzaken van sociale aard doordat de kinderen een lastige thuissituatie hebben met een beperkte
ouderbetrokkenheid. Deelname aan het kamp is kosteloos en de leerlingen worden geselecteerd door de Rotterdamse scholen. Het
OSG Hugo de Groot stelt de school ter beschikking om als kamplocatie te dienen.
Wethouder Moti “Het is heel belangrijk voor kinderen dat ze ook in de lange zomervakantie nieuwe ervaringen kunnen opdoen, andere
kinderen kunnen ontmoeten en deelnemen aan sportieve en creatieve activiteiten. Voor een grote groep kinderen in Rotterdam Zuid is
op vakantie gaan niet vanzelfsprekend. Dankzij het zomerkamp dat Lyceo organiseert, hebben veel kinderen nu toch een leuke en
leerzame vakantieweek.”
ROTTERDAMSE PARTNERS EN INZET VAN VRIJWILLIGERS
Het weekprogramma is samengesteld met behulp van externe partners en bestaat uit creatieve, sportieve, culturele en uitdagende
activiteiten. Zo staan een bezoek aan de rechtbank, Museum Rotterdam, Blijdorp en Sparta op het programma. Ze leren tijdens een
Lyceo CodeLab de basisprincipes van het programmeren en staan met elkaar in de keuken om lunch en avondeten te verzorgen.
Doel is de kinderen de ultieme zomervakantie-ervaring te geven, en hen nieuwe vaardigheden op laten doen onder begeleiding van
hun rolmodellen. De eigen medewerkers van Lyceo werken de hele week op vrijwillige basis aan het Zomerkamp. Het doel is leerlingen
mogelijkheden te laten ontdekken die voor hen niet vanzelfsprekend zijn.
Willemijn Kienhuis van Lyceo: “Na de zeer geslaagde pilot van vorig jaar stond het voor ons direct vast: dit gaan we ieder jaar doen.
We zijn er erg trots op dat niet alleen onze eigen medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor dit project maar ook dat de gemeente,
NPRZ, de scholen en commerciële organisaties ons initiatief een warm hart toedragen. We beschouwen het dan ook als een eer dat
Richard Monti ons op de eerste dag van het kamp een bezoek brengt.”
OVER LYCEO
Lyceo is partner van het reguliere onderwijs en werkt samen met scholen in het aanbieden van aanvullende ondersteuning aan
leerlingen in alle leerlagen: van examentraining en huiswerkbegeleiding tot leren coderen. Lyceo zet zich bovendien in voor het vergroten van
kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Initiatieven hierin zijn gebundeld onder de noemer Lyceo Extra.
Locatie Lyceo Zomerkamp:
OSG Hugo de Groot, Nachtegaalplein 55, 3082 NK Rotterdam
Datum en tijdstip: Maandag 23 juli om 14.00 uur
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien de Vlam, christien.devlam@lyceo.nl,
071 – 79 00 040/06 –223 30 471.
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