VOOR WIE is de Schilderswijk University?
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 met een A-score of B-I/II voor 3 van de
volgende vakken: taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Daarnaast is het
belangrijk dat er sprake is van motivatie om meer en anders te willen leren dan
wat het onderwijs op de basisschool biedt.

WAAR?

Wijkcentrum de Mussen
Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag

WANNEER?
Iedere zaterdag van 10 tot 13 uur

WAT IS ER TE DOEN?
Zelf leren, nieuwe vakken ontdekken, computerkunde, het nieuws bespreken,
interessante mensen ontmoeten, uitvinden, samen plannen maken, op
onderzoek gaan, jouw talenten verder ontwikkelen…..en nog veel meer kansen
pakken om te leren en te kunnen wat je wilt en wat je droomt!
Voor meer achtergrondinformatie zie: www.schilderswijkuniversity.nl

EEN KEERTJE KOMEN KIJKEN OF MEEDOEN?

Dat kan! Wij vinden het natuurlijk heel erg leuk om jou te ontmoeten en van
jou te horen waar je goed in bent. Laat ons weten wat je nog zou willen leren
zodat je later een nóg betere kans maakt om mee te doen in een wereld
waarvan we nog niet weten hoe die er straks uit gaat zien?!

MEER INFORMATIE NODIG?

Dan kan je bellen of mailen met de coördinator Jannette Beenhakker
Tel.nr.: 06-13265678
Email: j.beenhakker@sbbdenhaag.nl
WAT KOST HET?
Er zijn geen kosten aan verbonden.

AANMELDGEGEVENS:
Naam leerling: _______________________________________________
Adres en postcode: ___________________________________________
Tel. nr.:
E-mail:

_______________________________________________
_______________________________________________

School:
_______________________________________________
Volgende jaar in groep: __________
Als ouder(s) gaan wij akkoord met het verstrekken van informatie over
ons kind, door de school, aan de Schilderswijk University . Wij vinden het
ook goed als er, indien gewenst, overleg zal zijn.
Graag aankruisen: 0 ja, akkoord
of
0 nee
Als ouder(s) gaan wij akkoord dat ons kind op foto’s van de Schilderswijk
University staat en dat die foto’s op de website van de Schilderswijk
University mogen staan.
Graag aankruisen: 0 ja, akkoord
of
0 nee
Datum:
Handtekening ouder(s):

