Tekst website:
KORTE VERSIE
Alle schoolvakken, voor elk niveau, op één platform
Op school werken we met Squla. Squla is een online oefenplatform voor kinderen om te oefenen met
de lesstof van school. Spelenderwijs, op eigen tempo en niveau! Squla is ontwikkeld door onderwijsdeskundigen en in lijn met de leerdoelen. Met het brede aanbod aan vakken, oefenstof en actuele thema’s,
biedt Squla voor elk kind de juiste uitdaging. Als ouder kun je Squla ook thuis gebruiken. Zo heb je altijd
toegang, krijg je inzicht in de voortgang via het ouderaccount en spaart je kind voor cadeautjes. Meer
weten over Squla? Informeer bij de leerkracht of kijk op squla.nl.
LANGE VERSIE
Alle schoolvakken, voor elk niveau, op één platform
Op school werken we met Squla. Squla is een online oefenplatform voor kinderen om te oefenen met
de lesstof van school. Spelenderwijs, op eigen tempo en niveau! Squla is ontwikkeld door onderwijsdeskundigen en in lijn met de leerdoelen. Met het brede aanbod aan schoolvakken, spelletjes, actuele
themaquizzen en meer, biedt Squla voor elk kind de juiste uitdaging.
Als ouder kun je Squla ook thuis gebruiken. Bijvoorbeeld als extra oefening voor rekenen of spelling, ter
voorbereiding op de toetsen of om met Engels aan de slag te gaan. De voordelen van Squla voor thuis:
✔ Altijd en overal toegang. Ook na schooltijd, in het weekend en vakanties
✔ Inzicht in de voortgang van je kind via het ouderaccount
✔ Goed antwoord = muntjes verdienen en sparen voor échte cadeautjes
Meer weten over Squla? Informeer bij de leerkracht of kijk op squla.nl.
Tekst nieuwsbrief:
Op school werken we met Squla. Squla is een online oefenplatform voor kinderen om te oefenen met
de lesstof van school. Spelenderwijs, op eigen tempo en niveau! Squla is ontwikkeld door onderwijsdeskundigen en in lijn met de leerdoelen. Met het brede aanbod aan vakken, oefenstof en actuele thema’s,
biedt Squla voor elk kind de juiste uitdaging. Squla kan ook thuis gebruikt worden. Via school profiteert
u van extra korting. Meer weten over Squla of de kortingscode ontvangen? Informeer bij de leerkracht
of kijk op squla.nl.
Download de beelden door op de gewenste afbeelding te klikken.

