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Hoe haalt u ook dit jaar weer het beste uit uw leerlingen?

Zoals u van ons gewend bent, beginnen we het nieuwe schooljaar graag goed. En dit jaar helemaal, want Squla is
vernieuwd! Verbeterd, verfijnd en uitgebreid. Meer dan 50.000 kinderen hebben ons online oefenprogramma voor
thuis al ontdekt en er zijn nu al duizenden leerkrachten die Squla aan ouders aanraden. Ervaar zelf het vernieuwde 
Squla met een gratis licentie voor al uw leerkrachten. 

Met Squla kunnen kinderen nu nóg leuker en gerichter oefenen in alle vakken van school. Onze nieuwste versie
biedt meer interactie, meer ondersteuning en meer leerplezier. Zo bevat rekenen nu heldere uitlegfilmpjes die
direct gekoppeld zijn aan de oefenvragen, en bieden we bij taal en spelling meer variatie in spelvormen en meer
visuele houvast. Daarnaast zijn alle oefenvragen van de zaakvakken volledig herzien. Meer dan ooit helpt Squla
kinderen spelenderwijs betere resultaten te behalen.

Vernieuwd of niet, Squla is nog steeds het leukste oefenprogramma online, speciaal ontwikkeld voor thuis. Ook dit
jaar willen we u daarom vragen om de inhoud van dit informatiepakket te verdelen onder uw leerkrachten.
Voor (de ouders van) alle kinderen hebben we een uniek aanbod: een aantrekkelijke korting om voordelig en vrij-
blijvend lid te worden van Squla! Daarnaast biedt Squla een waardevolle aanvulling op het lesaanbod van al uw
leerkrachten. Daarom geven we u graag een gratis licentie voor groep 1 t/m 8. Deze vinden uw leerkrachten in de
bijgesloten pakketten.

Met vriendelijke groet,

André Haardt
Initiatiefnemer Squla
andre@squla.nl

P.S. Komt u informatiepakketten tekort of wilt u meer weten?
Neem dan vooral contact met mij op. Ik ben u graag persoonlijk
van dienst en kan u alles vertellen over Squla.

Amsterdam, augustus 2013
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Squla is de leukste partner voor uw school

Kinderen die Squla spelen presteren beter op school. En scholen die Squla
aanbieden gaan er zelf ook op vooruit! Als u leuk leren een prominente plaats
geeft in uw lesaanbod, krijgt uw school daar veel voor terug. 

Nog meer leerplezier op uw school
Hoe meer kinderen van uw school lid worden van Squla, hoe meer het uw school oplevert. Promoot Squla
daarom actief onder uw leerlingen, en gebruik het programma ook in de klas! Als partner van Squla spaart
u automatisch voor de leukste leermiddelen en speelattributen. Van klimtoestellen tot tablets, van digiborden
tot social media workshops voor de hele klas.

Word ook partner van Squla
Wilt u ook spelenderwijs investeren in een leukere school, meldt u dan vandaag 
nog aan als partner va Squla op www.squla.nl/partnerprogramma. 

Meer weten?
Wilt u meer infomatie ontvangen over het partnerprogramma van Squla,
mailt u ons dan op info@squla.nl o.v.v. partnerprogramma.

Spaar voorleermiddelen & speelattributen!
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