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FRANSE TAALWEEK TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Ieder jaar organiseert Open Huis een extra Franse taalweek tijdens de paasvakantie. Er wordt 
gewerkt op dezelfde manier als tijdens de succesformule zomerfrans in de maand augustus. 
In de paasperiode staat het boerderijleven van Open Huis centraal. Tijdens deze midweek 
maken de kinderen kennis met het leven op de boerderij in de lente. We zijn dan volop in de 
periode waarin de ruim 160 ooien lammetjes krijgen. Één van de mooiste momenten van het 
jaar op de schapenhoeve ‘Open Huis’. 

Er wordt gewerkt binnen thema’s zoals: de boerderij, neerhofdieren, het leven in en rond de 
poel, gezonde voeding, de kip en het ei, eerste lentekriebels, ...

In de voormiddag wordt door de leerkrachten nieuwe leerstof aangebracht. In de namiddag 
wordt deze op een creatieve manier ingeoefend. We voorzien dan ook verschillende 
‘doe-momenten’. De nadruk ligt op het beleven en het communicatieve. De groepjes tellen 
gemiddeld 12 tot 16 deelnemers.

We bieden de mogelijkheid tot overnachting op de vakantiehoeve. Op die manier verhoog 
je het vakantiegevoel en je wordt dagelijks getrakteerd op avondanimaties. Deze taalweek 
wordt zoals steeds afgesloten met een toonmoment voor de ouders. 

Info en inschrijvingen: 0476 98 59 95 of info@openhuis.be



ZOMERFRANS IN AUGUSTUS
Elk jaar bieden wij aan jongeren tussen 9 en 14 jaar de kans om een fijne zomerweer te 
beleven waarin ze ondergedompeld worden in de Franse taal. Deze Franse taalweken zijn 
ondertussen goed gekend en kennen een groot succes. Tijdens de week zomerfrans, telkens 
de volle midweek na 15 augustus, wordt gewerkt rond thema’s zoals: de middeleeuwen, 
Olympische spelen, the golden sixties, circus, Open Huis, ... 

De nieuwe leerstof die in de voormiddag wordt aangebracht, wordt ingeoefend tijdens de 
vele ‘doe-momenten’ in de namiddag.

Er wordt steeds gewerkt in groepen volgens leeftijd en niveau. Elke groep telt gemiddeld 
12 tot 16 deelnemers. Je kiest voor een actieve Franse week in een rustige natuurlijke 
omgeving. Je krijgt er les van gemotiveerde lesgevers in de sfeervolle ruimtes van Open Huis 
vakantiehoeve te Staden. De lessen zijn ontspannend en creatief opgevat. Op en rondom het 
domein van 5 ha kunnen de kinderen zich volop uitleven! Ook tijdens de week zomerfrans 
bieden wij u de mogelijkheid tot overnachting op de vakantiehoeve. We voorzien elke dag 
avondanimaties op maat van de groep. De week zomerfrans wordt zoals steeds afgesloten 
met een toonmoment voor de ouders. 

Info en inschrijvingen: 0476 98 59 95 of info@openhuis.be




