
 
 
 

Välkommen åter till vår roliga Sommarskola som kommer att äga rum från 24 juni till 

12 juli 2019. 

 

 

GARAGE BAND 

Från Åk 7/Year 8/1º ESO (födda 2007) upp till 16 år. Eleverna  kommer att ha sin egen 

övningslokal för att öva med sin egen rockgrupp. Jocke ansvarar för denna grupp. 

Varje vecka kommer de att besöka ett inspelningsstudio i San Sebastián de los Reyes. 

De som äter skolans mat kommer att få en matpåse den dagen. 

 

 

CAMP ROCK 

På engelska och svenska för barn från 7 till 11 år (födda 2012), där vi förutom de 

dagliga musikverkstäderna kommer vi att inkludera sport, bakning och som vi gjorde 

förra året, ett besök vecka ett och två till klättringshallen i San Sebastian de los Reyes. 

Instruktörerna kommer att lära barnen de grundläggande teknikerna för att klättra 

(boulder och första kontakt med väggen), såväl som orienteringstekniker och lek i 

poolen. Barnen som äter skolans mat kommer att få en matpåse den dagen. Den tredje 

veckan kommer Camp Rock-eleverna att byta klassrum och ha samma aktiviteter som 

Garage Band, men anpassade till deras ålder och med ständig övervakning av vuxna. 

Det ingår besök till inspelningsstudio den tredje veckan. 

 

 

SOMMARSKOLA - FÖRSKOLA 

På engelska och svenska för barn från 2 (så länge de redan är elever i vår skola - och 

från 4 om de kommer utifrån) till och med 6 år (födda 2013). 

Barnen kommer att göra många aktiviteter: matlagning, hantverk, sagostunder, 

sportaktiviteter och utomhuslekar. I år kommer ett tredje klassrum vara tillägnad 

yngre barn som fortfarande behöver sova, blöjor, m.m. 

 

 

 

 

 

All tillträde kommer att ske genom rampen på kullen, på baksidan av skolan. Där har 

vi hela kullen och skogen tillgänglig för våra lekar, med sandlådan och gungorna. 

Anläggningarna kommer att anpassas för de minsta. Alla lärare och assistenter talar 

minst två eller tre språk. 

  



 
 

 

TIDER: 

Kl. 9.00 till 15.30.  

Det finns möjlighet till utökad tid från kl. 8.30 till 9.00 och från kl. 15.30 till 16.00.  

 

 

AVGIFTER / FEES / PRECIOS 

 Inskrivningsavgift1 

 

100 € 1 

 

 

  Sommarskola2 

 

175 € vecka2 

500 € hela perioden  

 

  Skolmat  30 € vecka  

(Min 30 barn) 

 Utökad skoltid  08:30-09:00 - 10 € vecka  

15.30-16:00 - 10 € vecka 

1 Dras av den totala summan. Om barnet av någon anledning inte börjar, återbetalas inte detta belopp. 
210% rabatt görs fr o m tredje syskonet . 

 

 

 

 

För att begära en plats, fyll i formuläret och bifoga de nödvändiga dokumenten. 

Anmälan måste lämnas in före 1/6/2019. 

Vi ses i sommar! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Sita Revenga och sommaskoleteamet 

summerschool@escandinavo.com 
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