
Geef je kind een digitale voorsprong en laat het deze zomer de eerste stapjes zetten in de 
wondere wereld van het programmeren! 
  

Beste ouder, 
  

CodeFever vzw biedt tijdens de zomervakantie een online lesreeks van 10 kwalitatieve en 
creatief uitgewerkte programmeerlessen aan voor kinderen van het derde tot en met het 
zesde leerjaar. 
Uw kind kan de volledige lesreeks op eigen tempo zelfstandig doorlopen. Na deze lesreeks 
heeft je kind de eerste stappen gezet in de kennismaking met de basisconcepten van het 
programmeren. 
Homeschooling werd de afgelopen maanden de norm. In no time moesten ook wij op zoek 
naar een veilig alternatief voor onze programmeerlessen, die normaal plaatsvinden op 45 
locaties in Vlaanderen. Ons lesmateriaal werd volledig digitaal gemaakt, met extra 
instructievideo’s, zodat elk kind op eigen tempo van thuis uit aan de slag kon. 6000 kinderen 
en jongeren tussen 8 en 16 jaar konden zo vol enthousiasme van thuis uit programmeren! 
Dit willen wij in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 graag verder zetten met 
de CodeFever Summer Academy. De reacties van onze leerlingen en ouders waren lovend. Het 
was dan ook de ideale eyeopener voor wat ons nog te wachten staat, want de toekomst van 
het onderwijs is fenomenaal digitaal! 
Voor een prijs van 150 euro krijgt uw kind toegang tot het online leerplatform en lesmateriaal 
van CodeFever de hele zomer lang. Daarnaast steun je ook nog je school! 
Normaal gezien kost deze lesreeks 240 euro maar in het unieke Summer Academy programma 
krijg je het unieke voordeeltarief van 150 euro. 
  
  
Gebruik de unieke schoolkortingscode van Vrije Basisschool - Sint Michielsschool, 
Merelbeke om je korting te krijgen 

  
Schoolkortingscode: CF262105 

  
  
Schrijf je hier in 

Niveau 3de en 4de leerjaar 
SCHRIJF IN 

Niveau 5de en 6de leerjaar 
SCHRIJF IN 

Na het volgen van deze online lesreeks kan uw kind probleemloos aansluiten in ons 
leertraject: de lessen online verderzetten of instappen in het nieuwe seizoen (eind 
september) in de klas op één van onze CodeFever locaties. 
Ga jij de uitdaging aan deze zomer?! 
Tot binnenkort, 
CodeFever 
PS Steun via CodeFever vzw jouw school! Voor iedere leerling die zich inschrijft voor de 
volledige lesreeks gaat er een mooi bedrag naar jouw school. Samen sterk tegen corona! 
Vergeet dus zeker je unieke schoolcode niet te gebruiken. 
 

https://parent.codefever.be/subscription/new?course_id=3232
https://parent.codefever.be/subscription/new?course_id=3233

