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Vakantie doe-boek voor de meivakantie 
 
CNS Ede en SKOVV hebben gezamenlijk een interactief, digitaal, 100 pagina’s tellend, Vakantie doe-
boek ontwikkeld. Dit boek biedt kinderen tijdens de meivakantie de mogelijkheid tot dagelijks 
educatief vermaak. Ook voor ouders/verzorgers is dit een mooi hulpmiddel om hun kind(eren) 
structuur, activiteiten en plezier te bieden in deze periode van onderwijs op afstand.  
 
Bij het Vakantie doe-boek kun je denken aan een rondleiding op N.P. de Hoge Veluwe, Koningsspelen 
in je eigen huis, tot puzzels etc. Het Vakantie doe-boek is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 12 jaar. Het boek maakt onderscheid in onderbouw, bovenbouw of geschikt voor alle leeftijden. 
Gezien de identiteit van de initiatiefnemers zal er ook ruimte zijn voor levensbeschouwelijke 
onderwerpen. Om de actualiteit aan te houden is er gekozen voor een  
in het boek. Daarvoor is gebarentaal gekozen. De initiatiefnemers hebben Irmo en Irma ontwikkeld. 
Dit is een verwijzing naar Irma Sluis, de gebarentolk tijdens de persconferenties van het kabinet en 
een huisdier, een hamster genaamd Irmo. Het Vakantie doe-boek is vormgegeven door het Edese 
bedrijf Case Communicatie.  
 
De gemeente Ede en de samenwerkingsverbanden Rijn & Gelderse Vallei en Berséba ondersteunen 
dit initiatief van harte en hebben een bijdrage geleverd om dit boek mogelijk te maken.   
Fantastisch nieuws: Wij kunnen jullie mededelen dat wij het Vakantie doe-boek gratis beschikbaar 
kunnen stellen aan alle scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei en 
de scholen van Samenwerkingsverband Berséba in de gemeenten van de FoodValley 1 .  
 
Op donderdag 23 april a.s. ontvangen alle scholen, via een mail van het 
samenwerkingsverband, een printdeel van het Vakantie doe-boek.  Dit om 
ouders tegemoet te komen die niet de mogelijkheid hebben om bepaalde 
onderdelen van het boek thuis te printen. Denk daarbij aan een kleurplaat of 
knutselwerk. Het staat de scholen vrij om het printdeel van het boek op vrijdag 
24 april beschikbaar te stellen voor afhalen op de scholen. Uiteraard volgens 
de geboden richtlijnen van het RIVM.  
 
Op vrijdag 24 april a.s. zal via de mail van het samenwerkingsverband het interactief Vakantieboek 
gedeeld worden en ‘live’ gaan. Daarbij zal een code worden gedeeld voor toegang tot het boek. 
Belangrijk om aan te geven dat er copyright heerst op het boek. Dat betekent dat het boek en de 
code niet met anderen dan de ouders/verzorgers van onze scholen gedeeld mag worden.  
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Mocht een school of scholenkoepel buiten de regio van de genoemde samenwerkingsverbanden  
interesse hebben in dit Vakantie doe-boek, dan kunnen zij het boek tegen kosten afnemen. Daarvoor 
kunnen zij contact opnemen met h.laurier@cnsede.nl. 
 
Mocht een schoolbestuur uit het SWV Rijn & Gelderse Vallei dit Vakantie doe-boek ook willen 
afnemen voor een aantal scholen in plaatsen van een ander samenwerkingsverband, neem dan 
contact op met c.vanede@swvrgv.nl. 
 
Wij hopen dat de meivakantie van de kinderen op deze wijze een extra leuke invulling krijgt. Ook 
proberen we hiermee een mooi gebaar naar ouders te maken en ze in steuntje in de rug te geven. 
 
Ongelooflijk veel dank gaat uit naar de leerkrachten en schoolbesturen van CNS en SKOVV en in het 
bijzonder naar de bestuurssecretaris van CNS, Helma Laurier.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thea de Graaf      Gert van Roekel 
Directeur-bestuurder SWV Rijn & Gelderse Vallei   Regiomanager Berséba Regio Midden 
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