
 

 

    !ل لحظات حياتكاستمتع بأفض

 صيفية في مدينة هورن! لفي مدرسة بينتا ا

مدارس  تالميذجميع ل صيفية مدرسة أغسطس بتنظيم 13 إلى يوليو 26 من الممتدة الصيفية العطلة تقوم مؤسسة بينتا خالل

 أن الثالثة وذلك بعد األسابيع هذه خالل أفضل أوقات حياتهم قضاء اآلن لألطفال يمكن. األول حتى الثامن من الصف بينتا

 وتقدم الصيفية الصيفية على محاربة الكآبة تعمل هذه المدرسة.  كورونا  فيروس بسبب طويلة لفترة المنزل في ماكثين ظلوا

 والرياضيات اللغة ممارسة فرصة لألطفال يُتاح. التعلم ويمنحهم متعة  بأنفسهم ثقتهم من يزيد مما لألطفال، إضافية مساعدة

 أسابيع.  ثالثة الممتعة بصورة مرحة ولمدة اإلبداعية واألنشطة والرياضة والثقافة

 
 دروس مميزة ومتنوعة

  البرنامج يتكون. للمشاركة المدارس األطفال تدعو. العام هذا األول حتى الثامن المشاركة الصفوف من في لألطفال يمكن

  األنشطة أنواع التي تضم جميع والرياضيات، والفترة المسائية للغة إضافي اهتمام إيالء فيها يتم الصباحية التي الفترة من

 .الصغيرة والرحالت والثقافة الرياضة مجال في

  .تلميذا   15 إلى  تصل التي المجموعة ومدّرس مساعد باإلشراف على مؤهل  مدّرس طالب يقوم

 
 المكان

 :االبتدائية المدرسة في الصيفية المدرسة تنظيم يتم
 كومباس  هيت

 61 يندي هويسمول
1625 HZ 

 هورن
 

 التوصيل واإلقالل 
وبذلك يستطيع طفلك االستفادة من خدمة التوصيل واإلقالل انطالقا من موقع  أنت ال تعيش بالقرب من هيت كومباس؟ 

 مركزي في المقاطعة دي كرسنبوغرد و المقاطعة دي غروت فال. يجب مع ذلك اإلخبار بالموقع الدقيق. 
 

 التكاليف 
يورو. سوف يتم إرجاع هذا المبلغ إذا قام طفلك بالحضور   30,00تكلف عملية التسجيل ! التزامات بدون ليست ولكن مجانا ،

 خالل األسابيع الثالثة كلها. سنخبرك الحقا عن كيفية تسديد و استرجاع هذا المبلغ.  
 .معهم الغداء طعام األطفال يحضر

 
  Aanmelden Penta Zomerschool:األوقات

ا 9 الساعة من الجمعة إلى اإلثنين من  .مساء   3 حتى صباح 
 !عطلة األربعاء

 

 التسجيل 

  ا نموذج امأل
 . يتم النظر فيه فلن وإال الطلب، نموذج في التفاصيل جميع ملء  جد ا المهم من! المالحظة يرجى

 

 

 !الصيفية المدرسة تكتمل أن قبل اآلن، طفلك  قم بتسجيل

 06 83 40 33 74: اتصل هل ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات؟

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

