
 

 

 

BOOST YOUR SUMMER  

Summerschool 2018 
 

Het is bijna zover: de zomervakantie begint! Dit betekent lange, zonnige dagen en veel vrije tijd voor kinderen. Met 
name voor zwakke lezers is het van belang dat zij ook tijdens langere vakantieperiodes blijven oefenen met 
lezen. Maar hoe kan uw kind op een leuke en positieve manier in deze periode blijven oefenen? 
 
Wij bieden u graag onze Summerschool aan! Tijdens de bijeenkomsten leert uw zoon/dochter in kleine groepjes om 
in de vakantie op een leuke en uitdagende manier te blijven oefenen met lezen. Met elkaar stellen we een haalbaar 
doel vast. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst mag u (of één andere volwassene) deelnemen aan de Summerschool.   
De bijeenkomsten zijn onderdeel van de behandeling, er zijn geen kosten aan verbonden.  
Aansluitend aan de eerste bijeenkomst is er dit jaar de mogelijkheid voor de kinderen om deel te nemen aan een leuke 
creatieve activiteit! Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 2,50 per kind. Deze activiteit neemt ongeveer een halfuur in 
beslag. 
 
 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik schrijf mijn zoon / dochter ……………………………………….. in voor de Summerschool voor: 
 

De eerste bijeenkomst, locatie Dwerggras 30 te Rotterdam-Ommoord 

o Maandag 16 juli 2018 van 10.00 tot 10.45 uur  
o Maandag 16 juli 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Dinsdag 17 juli 2018 van 10.00 tot 10.45 uur 
o Dinsdag 17 juli 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Woensdag 18 juli 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Vrijdag 20 juli 2018 van 10.00 tot 10.45 uur 

Met / zonder* creatieve activiteit voor een bijdrage van €2,50 (*doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
De tweede bijeenkomst, locatie Dwerggras 30 te Rotterdam-Ommoord 

o Maandag 20 augustus 2018 van 10.00 tot 10.45 uur 
o Maandag 20 augustus 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Dinsdag 21 augustus 2018 van 10.00 tot 10.45 uur 
o Dinsdag 21 augustus 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Woensdag 22 augustus 2018 van 13.00 tot 13.45 uur 
o Vrijdag 24 augustus 2018 van 10.00-10.45 

Indien uw kind niet in staat is beide bijeenkomsten aanwezig te zijn, is het ook mogelijk om één bijeenkomst bij 

te wonen. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn dit inschrijfformulier uiterlijk maandag 25 juni 2018 in te leveren bij de 

behandelaar? 


