
Voor kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân die na de 

zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 van de basisschool gaan

6 juli t/m 17 juli 2020

Twee weken extra lessen in rekenen en taal, begrijpend 

lezen, spelling en woordenschat

Twee weken samenwerken met nieuwe kinderen

Twee weken het beste uit jezelf halen

Twee weken werken aan je zelfvertrouwenTwee weken werken aan je zelfvertrouwen
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Zomerschool SWF



Waar zit Zomerschool SWF?
Zomerschool SWF is een speciale school dus we zitten ook op een speciale plek: het gebouw van de ISK school aan de Harmen Sytstrastraat 1B in Sneek. Als vervoer naar Sneek een drempel is, kunnen we samen proberen een oplossing te zoeken. Bel hiervoor met Koos Pot, tel 0612 161610 of stuur 

een mail naar koos@zomerschoolswf.nl

Aanmelden
Ben je enthousiast geworden over Zomerschool SWF en wil je meedoen? Meld je 

aan bij coördinator Koos Pot via koos@zomerschoolswf.nl of informeer bij jouw 

meester of juf op school. Na aanmelding volgt een toelatingsgesprek met leerlingen 

en ouders. In dit gesprek wordt bekeken of je definitief wordt aangenomen. 

Meld je snel aan want VOL = VOL!

Zomerschool SWF is gratis
Zomerschool SWF is voor alle leerlingen vrijwillig

 en gratis. Maar het is niet vrij-

blijvend. We verwachten van de leerlingen dat ze
 actief deelnemen en alle dagen 

aanwezig zijn. De lestijden zijn van 8.30 uur tot 1
4.15 uur. Iedereen komt op eigen 

gelegenheid naar deze school. We maken ook d
uidelijke afspraken over hoe we met 

elkaar omgaan en leggen deze afspraken vast in
 een overeenkomst.

Wanneer is Zomerschool
 SWF?

In de zomervakantie van maand
ag 6 juli t/m vrijdag 17 juli 2020

Van 08.30 uur tot 14.15 uur

In de weekenden zijn we uiteraa
rd vrij!
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Wat is Zomerschool SWF?
Zomerschool SWF is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs die na de 
zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. Je komt in een klas met ongeveer 
15 andere kinderen en elke klas heeft twee juffen of meesters. Zo is er voor 
iedereen veel aandacht, kunnen we in kleine groepjes werken en leer jij 

wat je graag wilt leren. En huiswerk geven we niet mee: het is 
natuurlijk wel écht vakantie!. natuurlijk wel écht vakantie!. 

In de zomervakantie naar school?
Ja, leuk! Zomerschool SWF is niet alleen leerzaam maar ook leuk. Je werkt aan 

een speciaal programma voor rekenen, taal, woordenschat en spelling. Je kunt ook 

zelf aangeven wat je graag wilt leren en waar je moeite mee hebt. We leren niet 

alleen uit boeken maar doen vooral heel veel spelletjes. En we sporten iedere dag! 



Koos Pot is de coördinator van Zomerschool SWF. 

Zij is te bereiken via koos@zomerschoolswf.nl 

en telefonisch op 06 12 16 16 10

Contact

Wil je graag leren? Met spelletjes en uit de praktijk?

Wil je twee weken extra naar school in de zomervakantie?

Wil je nieuwe kinderen ontmoeten?

Dan is Zomerschool SWF zeker iets voor jou!
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Zomerschool iets voor jou?

Wie organiseert het?
Zomerschool SWF is een initiatief van Stichting Weekendschool 
SWF en de gemeente Súdwest-Fryslân. Leerlingen van alle 

basisscholen in de gemeente kunnen meedoen.


