OBS Marijke is een wereldschool,
wat betreft de sfeer, de manier waarop we met
elkaar omgaan, de samenwerking, de vele
activiteiten, maar zeker ook wat betreft de
kwaliteit van het onderwijs. Uw keuze voor
onze school is daarom een goede keuze.
Om de Marijkeschool echt te leren kennen
geven we u graag een rondleiding
door de school. We nodigen u van
harte uit om een afspraak te maken.

Graag tot ziens op OBS Marijke!

Oranjelaan 1
2181 SB Hillegom
tel. 0252-530065
www.marijkeschool.nl

Ga op
wereldreis
en word
wereldwijs
op OBS
Marijke!

Wereldreis

Wereldwijs

OBS Marijke is een wereldschool. Bij ons is iedereen welkom. In een

Tijdens de wereldreis van onze leerlingen leggen wij de nadruk op het

prettig en veilig pedagogisch klimaat leren we de kinderen om te gaan

zelfstandig verwerven en verwerken van de aangeboden leerstof. De reis

met andere werelden en culturen. Een heuse wereldreis dus. Op die reis

begint met de wereld van het kind en breidt zich langzaam uit naar de

neemt uw kind steeds meer bagage mee. Bagage in de vorm van kennis

wereld in de buurt. In de bovenbouw wordt steeds meer de hele wereld

en waarden die wij belangrijk vinden. Zo is er veel aandacht voor respect,

het uitgangspunt. Zo worden leerlingen van OBS Marijke, door zorgvuldig

voor jezelf en voor de ander, voor samenwerken en voor communiceren,

opgebouwd onderwijs, wereldwijs!

met voldoende ruimte
voor het maken
van eigen
keuzes.

De wereld begrijpen
via taal en rekenen

De wereld
over met
aardrijkskunde
en geschiedenis
en verkeer

Op wereldreis
met uitstapjes
naar museum,
theater ed.

Spelenderwijs
samen de wereld
verkennen

Wereld
van de
sport

De wereld van
kunst en cultuur

Goed begeleid op
wereldreis

De wereld binnen
handbereik met ICT

G Kleine groepen en persoonlijke
aandacht
G Grote ouderbetrokkenheid
G Goed leerlingvolgsysteem
G Themaochtenden voor ouders,
bijzondere ouderavonden

Wereldwijs door
G Vroeg en voor-schoolse educatie
voor jonge kinderen én hun
ouders
G Kanjertraining in alle groepen
G Aandacht voor goede resultaten
G Samenwerking met culturele
instellingen

Wereldprojecten
met wereldmuziek

