Kennismaken
Wij nodigen u van harte uit om een afspraak
te maken voor een eerste kennismaking en een
rondleiding door onze prachtige school!
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Van veilige haven
naar open zee

Een veilige haven....voor iedereen
Nederland is een multiculturele samenleving. Onze school sluit
daar op aan; bij ons is ieder kind welkom. Vanuit de oecumenische
gedachte laten we de kinderen in aanraking komen met diverse
geloofsovertuigingen, culturen en gebruiken. Wij stimuleren
onderling begrip en laten kinderen zien hoe ze respectvol en solidair
met elkaar om kunnen gaan. Zo creëren we een veilige haven, waar
ieder kind zichzelf kan zijn.

Een veilige haven....met een goede sfeer
Ons pedagogisch klimaat wordt bepaald door een positieve sfeer, waarin
de kinderen zich veilig en geborgen voelen. We hanteren duidelijke
gedragsregels, die regelmatig onder de aandacht gebracht worden.
Verder biedt ons monumentale gebouw alle mogelijkheden om een rijke,
sfeervolle leeromgeving te creëren.

Een veilige haven....door betrokkenheid
Een veilige haven vraagt om betrokkenheid en zorg van ons allemaal. Wij gaan
zorgzaam en zorgvuldig met elkaar en met de kinderen om. Deze betrokkenheid wordt
door de ouders dan ook hoog aangeschreven. Daar zijn we trots op!

Naar open zee....samen met de ouders
Voor ons zijn ouders pedagogische en educatieve partners.
Samen halen we het beste uit onze kinderen. We zien ouders ook
graag in de school, om mee te helpen met onze vele activiteiten en
om ze te laten ervaren waar de kinderen mee bezig zijn.

Naar open zee....leren van het leven
Leren doe je overal! De aangeboden leerstof wordt beter
begrepen als de kinderen zien hoe ze het geleerde kunnen
gebruiken in de praktijk. Levensecht leren noemen we dat.
We geven regelmatig les buiten de school en nodigen ook gasten
uit in de klas. We werken samen met diverse instanties zoals het
buurtcentrum en musea.

Naar open zee....op eigen benen
We stimuleren de kinderen om, vanuit een veilige haven,
de open zee te verkennen! Ze leren een goede planning te
hanteren om ondernemend steeds meer op eigen benen te staan.
Zo kunnen ze kansrijk en goed voorbereid met een positief gevoel
veilig die open zee op…. naar het voortgezet onderwijs!

Van veilige haven naar open zee

