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Betreft: Zomerschool 2020 

Geachte ouder/verzorger,  

Dit jaar organiseert SKC in samenwerking met AWBR de Zomerschool. De Zomerschool is een gesubsidieerd 

project voor leerlingen van groep 6,7 en 8 uit Amsterdam West waarbij de leerlingen op een interactieve wijze 

meer kunnen leren over een centraal onderwerp. Dit jaar ‘Uitvindingen en ontdekkingen’.  

De Zomerschool staat in het teken van taal- en rekenontwikkeling, talentontplooiing en het hebben van een 

leuke- en leerzame tijd. Via uitdagende lessen zetten wij in op de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden, 

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 kunstdocenten de opgedane kennis verwerken in creatieve 

opdrachten.  

De Zomerschool vindt plaats in de zomervakantie, van 20 juli tot en met 6 augustus. De lessen zijn van 
maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het project wordt aangeboden op drie locaties: 
 

- Brede school De Kinkerbuurt-Adres: Borgerstraat 109, vlakbij Kinkerstraat/Jacob van Lennepkade 
- Basisschool De Waterkant-Adres: Bilderdijkpark 18, vlakbij Bilderdijkstraat/de Clercqstraat 
- Basisschool Multatuli-adres: Sara Burgerhartstraat 5, vlakbij Admiraal de Ruyterweg/Wiltzanghlaan 

 
Deelname is gratis. Wel vragen wij om een borg van €15-, wat betaald dient te worden op de eerste lesdag van 
de Zomerschool en wordt terugbetaald aan het einde van het traject als aan de aanwezigheidsplicht van 
minimaal 80% voldaan is.  
      
Als uw kind wilt deelnemen aan de Zomerschool kunt u het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en 
inleveren bij de leerkracht. Wilt u er rekening mee houden dat het aantal beschikbare plekken beperkt is en er 
mogelijk geen plaats is voor uw kind. 
 
Wilt u meer weten over de SKC en/of de Zomerschool? Kijk dan op www.skcnet.nl of neem contact op via 020-
6750880. 
 
Met vriendelijke groet, 

Samantha Aben 
Projectcoördinator Zomerschool 

http://www.skcnet.nl/

