
Voor kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân die na de 
zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 van de basisschool gaan

15 augustus t/m 26 augustus 2022

Brugklastraining, voor leerlingen die na de zomervakantie 
naar de brugklas gaan

Twee weken extra lessen in rekenen en taal, begrijpend lezen, 
spelling en woordenschat

Twee weken samenwerken met andere kinderenTwee weken samenwerken met andere kinderen

Twee weken het beste uit jezelf halen

Twee 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 locatie: Bogerman College (‘de kleine Bogerman’) aan de Hemdyk 47 in Sneek. Als vervoer naar Sneek een drempel is, kunnen we samen proberen een oplossing te zoeken. Bel hiervoor met Koos Pot, 0612 161610 of stuur een mail naar koos@zomerschoolswf.nl.

Aanmelden
Ben je enthousiast geworden over Zomerschool SWF en wil je meedoen? Meld je dan 
aan bij coördinator Koos Pot via koos@zomerschoolswf.nl of informeer bij jouw 

meester of juf op school. Aanmelden kan tot en met 16 juni 2022. Je kunt pas definitief 
meedoen als je van ons een bevestiging van deelname hebt ontvangen.

Ook dit jaar is er weer beperkt plaats en VOL = VOL.

Zomerschool SWF is gratis
Zomerschool SWF is vrijwillig en gratis. Maar he

t is niet vrijblijvend. We verwachten dat 

je actief deelneemt en alle dagen aanwezig bent
. Zomerschool SWF is geen kamp of 

buitenschoolse opvang. We gaan aan de slag m
et rekenen en taal en doen daarnaast 

allerlei andere leuke activiteiten. We maken ook 
duidelijke afspraken over hoe we met 

elkaar omgaan en leggen deze afspraken vast in
 een contract.

Wanneer is Zomerschool SWF?
In de laatste twee weken van de zomervakantie van maandag 15 augustus t/m 

vrijdag 26 augustus 2022

De lessen zijn op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur

In de weekenden zijn we uiteraard vrij
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De Brugklastraining
Ook dit jaar organiseren we we

er een training voor leerlingen
 die na de zomervakantie 

naar de brugklas gaan. Bij de 
Brugklastraining krijg je ook re

ken- en taallessen, maar er is 

naar de brugklas gaan. Bij de 
Brugklastraining krijg je ook re

ken- en taallessen, maar er is 

meer... Want wat betekent de o
verstap van groep 8 naar de bru

gklas? Wat gaat er veranderen
 

en wat blijft hetzelfde? We zor
gen ervoor dat je goed voorbe

reid kunt beginnen op je 

nieuwe school. Je leert van all
es om vol zelfvertrouwen een 

goede start te maken in de 

brugklas! En je krijgt ook een l
esje bandenplakken en boeke

n kaften.

Wat is Zomerschool SWF?
Zomerschool SWF is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs die na de zomervakantie 
naar groep 6, 7 of 8 gaan. In de laatste twee weken van de zomervakantie werk je aan een 
speciaal programma voor rekenen en taal, waarbij je ook zelf kunt aangeven wat je graag 
zou willen leren of waar je moeite mee hebt. Dit noemen we jouw persoonlijke leerdoelen.
Iedere klas van maximaal 16 kinderen heeft een vast team van 2 juffen of meesters. Zo is er Iedere klas van maximaal 16 kinderen heeft een vast team van 2 juffen of meesters. Zo is er 
voor iedereen veel aandacht, kunnen we in kleine groepjes werken en leer jij wat je graag wilt leren.

Tussen de middag eten we met elkaar. Een lekkere, gezonde lunch, zodat 
we goed voorbereid zijn voor het middagprogramma.

In de zomervakantie naar school?
Ja leuk! Voor het derde jaar op rij organiseren we Zomerschool SWF voor leerlingen van Ja leuk! Voor het derde jaar op rij organiseren we Zomerschool SWF voor leerlingen van 

basisscholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook kinderen die op het speciaal onderwijs 

zitten kunnen meedoen. Zomerschool SWF is niet alleen leerzaam maar ook leuk. Je werkt 

aan een speciaal Zomerschoolprogramma voor rekenen en taal. We leren niet alleen uit 

boeken maar doen vooral veel spelletjes. En we doen aan sport en creativiteit. We gaan dit 

jaar aan de slag met TECHNIEK en brengen alles wat we leren ook direct in de praktijk.



Zomerkans is een actief programma in de zomervakantie voor jongeren tussen 12 en 18 jaar uit 

de gemeente Súdwest-Fryslân. Je gaat onder begeleiding van een coach aan de slag en gaat 

vooral veel doen! Kunst, sport, muziek, koken, techniek en nog veel meer. We gaan er ook 

op uit, zodat je kunt ontdekken wat er allemaal te zien en te doen is in de omgeving.

Het is van 15 t/m 25 augustus 2022, iedere dag van 09.00 uur tot 15.00 uur (woensdagen tot 

12.15 uur) bij Fultura in Sneek, Hemdyk 14.  Het is gratis, niet vrijblijvend.

Meedoen?  Stuur een mailtje aan  zomerkans@fultura.nl.  

Bel voor meer info met Joutsen Okkema, 06 111 45877.                                          zomerkansswfBel voor meer info met Joutsen Okkema, 06 111 45877.                                          zomerkansswf

Voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs (12-18 jaar)

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

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.


