Amsterdam, 25 april 2022
Betreft: Zomerschool 2022
Geachte ouder/verzorger,
Dit jaar organiseert SKC in samenwerking met Noordje voor de elfde keer de Zomerschool. De
Zomerschool is een gratis project voor leerlingen uit groep 4, 5, 6 & 7 (schooljaar 2021/2022)
uit Amsterdam Noord.
De Zomerschool staat in het teken van taalontwikkeling, talentontplooiing en het hebben van
een leuke- en leerzame tijd. Via uitdagende lessen zetten wij in op de ontwikkeling van de
taalvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat, waardoor de leerlingen extra goed
worden voorbereid op het volgende schooljaar. Naast de educatieve lessen, is bij de
Zomerschool veel ruimte voor kunst en cultuur. In het middagprogramma kunnen de leerlingen
onder begeleiding van Noordje’s kunstdocenten de opgedane kennis verwerken in creatieve
opdrachten. Via excursies naar relevante en leuke bezienswaardigheden wordt nog meer
verdieping geboden in het onderwerp en krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen op cultureel en algemeen vlak.
De Zomerschool vindt plaats in de laatste drie weken van de zomervakantie, van 8 tot en met 25
augustus. Op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00. Het project wordt aangeboden
in De Banne, Molenwijk, Nieuwendam en de Vogelbuurt.
Deelname is gratis. Wel vragen wij om een borg van €15-, deze dient betaalt te worden bij
aanvang van het project en wordt gerestitueerd aan het einde van het traject (minimaal 80%
aanwezigheid vereist).
Aanmelden kan via de onderstaande link:
https://skcnet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/12/group/12/create/10048
U kan meer informatie vinden over de Zomerschool op www.skcnet.nl/projecten/zomerschool
De inschrijving wordt geopend per 1 mei 2022.
U ontvangt een telefonische bevestiging nadat de inschrijving voltooid is.
Wanneer er geen plekken meer beschikbaar zijn wordt de ingeschrevene op de reservelijst
geplaatst.
Wilt u meer weten over SKC? Kijk dan op www.skcnet.nl of neem contact op via 020-6750880.
Voor meer informatie over het aanbod van Noordje kan u terecht op Noordje.nl
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