
 

 

Najfajniejsze wakacje w życiu!    

Letnia szkoła Penta w Hoorn!  

Podczas tegorocznych wakacji, dniach od 26 lipca do 13 sierpnia Fundacja Penta organizuje 
letnią szkołę dla wszystkich dzieci z grup 1 – 8 ze szkoły Penta. Po tak długim czasie zamknięcia 
w domach z powodu pandemii koronawirusa, dzieci będą miały w ciągu tych 3 tygodni okazję 
do najlepszej zabawy w życiu. Letnia szkoła pomoże pokonać letnią chandrę, a dzieci będą 
miały szansę skorzystać z pomocy, by poprawić swoją pewność siebie i móc czerpać 
przyjemność z nauki. Przez 3 tygodnie dzieci będą mogły w formie zabawy popracować nad 
swoimi umiejętnościami językowymi, matematyką, sprawnością fizyczną oraz wziąć udział w 
wielu zajęciach kulturalnych i artystycznych. 
 
Urozmaicone lekcje 

W tym roku w zajęciach mogą brać udział dzieci z grup 1 – 8. Szkoła gorąco zaprasza dzieci do 
uczestnictwa. Program obejmuje część poranną, podczas której uwaga będzie skierowana na 
umiejętności językowe i matematykę, oraz część popołudniową z różnego rodzaju zajęciami 
sportowymi i kulturalnymi na świeżym powietrzu oraz krótkimi wycieczkami. 

Wykwalifikowany nauczyciel i asystent/student nadzoruje grupę dzieci liczącą do 15 osób.  

 
Gdzie 
Letnia szkoła organizowana jest przy szkole podstawowej:  
Het Kompas 
De Huesmolen 61 
1625 HZ 
Hoorn 
 
Dojazd dzieci do szkoły 
Nie mieszkasz w pobliżu Het Kompas? W tym przypadku Twoje dziecko może skorzystać z 
usługi dowozu z i do centrum dzielnic De Kersenboogerd i De Grote Waal. Dokładne lokalizacje 
punktów zostaną podane później. 
 
Koszt uczestnictwa 

Za darmo, ale nie bez zobowiązań! Koszt rejestracji wynosi 30,00 EUR. Kwota ta zostanie Ci 
zwrócona, jeśli Twoje dziecko będzie przychodzić na zajęcia przez całe trzy tygodnie. 
Poinformujemy Cię, w jaki sposób możesz wpłacić pieniądze i w jaki sposób zostaną one 
później zwrócone.  
Dzieci przynoszą swoje własne drugie śniadanie.  
 
Kiedy: 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. 



 

 

Środa wolna! 
 

Zapisy 

Wypełnij formularz zgłoszenia na: Aanmelden Penta Zomerschool 
 

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby podać w formularzu wszystkie wymagane informacje, w 
przeciwnym wypadku zgłoszenie nie będzie mogło być rozpatrzone.  
 

 Zapisz swoje dziecko już teraz, zanim lista się zapełni!  
 Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń pod numer: 06 83 40 33 74    

 

 

Wypełnij formularz zgłoszenia na:       

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

