
 

 

Leef je uit!      

Op de Penta zomerschool in Hoorn!  

In de zomervakantie van 26 juli t/m 13 augustus organiseert Stichting Penta voor alle leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 van de Penta scholen de zomerschool. Na lang thuiszitten als gevolg van het 
coronavirus, kunnen kinderen zich in deze drie weken helemaal uitleven. De zomerschool gaat de 
zomerdip tegen en kinderen krijgen een extra steuntje in de rug wat hun hun zelfvertrouwen en plezier 
in leren vergroot. Drie weken lang gaan kinderen spelenderwijs aan de slag met taal, rekenen, cultuur, 
sport en leuke creatieve activiteiten. 
 
Lessen vol afwisseling 

Kinderen die dit jaar in groep 1 - 8 zitten kunnen meedoen.  

Het programma bestaat uit een ochtenddeel waarin extra aandacht is voor taal en rekenen en een 
middagdeel dat gevuld is met allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en uitjes. 

Een bevoegde leerkracht en onderwijsassistent/student begeleiden de groep van maximaal 15 
leerlingen. 

Waar 
De zomerschool wordt georganiseerd bij basisschool:  
Het Kompas, De Huesmolen 61, 1625 HZ Hoorn 
 
Brengen en halen 
Woont u niet in de buurt van Het Kompas? Dan kan uw kind ook gebruikmaken van onze breng- en 
haalservice op een centrale plek in de wijken De Kersenboogerd en De Grote Waal. Precieze locatie 
wordt nog gecommuniceerd. 
 
Kosten 

Gratis, maar niet verblijvend! Aanmelden kost €30,00. Dit bedrag ontvangt u terug als uw kind alle drie 
de weken aanwezig is. Hoe dit bedrag te betalen én weer retour te ontvangen hoort u nog van ons. 
 
Kinderen nemen hun eigen lunch mee.  
 
Tijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 15.00. 
Woensdag vrij. 
 
Aanmelden 

Vul het aanmeldformulier in op: Aanmelden Penta Zomerschool 

Let op! Het is erg belangrijk dat alle gegevens op het aanmeldformulier zijn ingevuld, anders kan de 
aanmelding niet verwerkt worden. 
 

Meld uw kind nu aan, voordat de zomerschool vol is! 
 

Meer informatie? Bel naar: 06 83 40 33 74 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXxvfuzLWrPOyH5giC6uxcl13sRXNVSCdI7oH-7CBLtxRU3g/viewform?usp=sf_link

