Open dagen 2020 - Basisscholen gemeente Grave
School

School

Open dagen

Doe-circuit Prehistorie, Grieken
& Romeinen: Broodjes bakken

mogelijk
om een afspraak te
maken met de
directeur voor een
rondleiding en een
gesprek.
OPEN DAGEN

Onze VISIE: dat
bereiken wij door

Dalton Basisschool
de Raamdonk
Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
T: 0486-729000
M: +31633374818
E: dir.deraamdonk@optimus
onderwijs.nl
I: www.deraamdonk.nl

Onze MISSIE:
waarom wij hier zijn

Wij willen dat onze
leerlingen hun talenten
ontwikkelen en
zelfbewust worden, door
ze vrijheid te geven,
maar ook grenzen te
stellen. We laten onze
leerlingen zo veel
mogelijk zelfstandig
ontdekken, zonder dat ze
in deze ontdekkingstocht
alleen staan. ‘Loslaten
waar het kan, aan de
hand nemen waar het
nodig is.’

“Op dalton basisschool de
Raamdonk helpen wij onze
leerlingen hun talenten te
ontwikkelen en zich te
ontplooien, zodat ze vol
zelfvertrouwen,
enthousiasme en met lef
een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de
samenleving van nu en in
de toekomst.”

Zaterdag 25 januari
10:00 - 12:00 uur
Ontvangst &
persoonlijke uitleg
door kinderen,
leerkrachten en ouders
voor u en uw
kind(eren).
NATIONALE
DALTONDAG
Woensdag 11 maart
08:30 – 11:00 uur
Rondleiding en uitleg
aan ouders, kinderen
en andere
belangstellenden over
de Dalton werkwijze
op ‘De Raamdonk’
tijdens de Nationale
Daltondag.

OPEN DAGEN VOOR IEDEREEN:
Beste ouders/verzorgers en overige
belangstellenden,

Leerlingen ontwikkelen
dagelijks hun talenten en
extra speciaal tijdens de
talentendagen binnen en
buiten ons schoolgebouw

LEERLINGRAAD
Onze leerlingenraad
praat mee over de
ontwikkelingen op onze
school met de directie.

KC de Graaf
Gasthuishoeve 1-3-5-7
5361 HT Grave

‘De Sprankel’
Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
0486 472077
e-mail:
info.desprankel@optimus
onderwijs.nl
www.de-sprankel.nl
Samen, ontwikkeling,
betrokkenheid, veiligheid

‘Hartenaas’
Gasthuishoeve 3
5361 HT Grave
0486 473429
e-mail:
info@hartenaas.nl
www.hartenaas.nl
Respect, Veiligheid en
Verantwoordelijkheid

Om u alvast te verdiepen
in onze school en onze
manier van werken kunt
u kijken op:
www.de-sprankel.nl
https://vreedzaam.net/
www.werkconceptcriticals
kills.nl
Op Hartenaas wordt
gewerkt volgens de Jeelo
pijlers en gehandeld
vanuit de PBS gedachte.
Wij raden u aan een
kijkje te nemen op:
www.jeelo.nl
www.swpbs.nl/pbs

U bent meer dan welkom om kennis te
maken met onze dalton basisschool
tijdens de open dagen. U mag dan het
volgende verwachten:
•
Leerlingen uit onze
bovenbouwgroepen geven
rondleidingen door ons mooie,
volledig gerenoveerde schoolgebouw.
•
Leerlingen, leerkrachten en directie
vertellen over onze werkwijze die
gebaseerd is op de kernwaarden van
het Daltononderwijs en het positief
met elkaar omgaan vanuit de PBS
gedachte.
•
Ouders uit onze ouderraad en
medezeggenschapsraad vertellen u
over onze school en hun ervaringen.

PERSOONLIJKE RONDLEIDING:
Indien u dat wenst is het altijd
mogelijk om een afspraak te maken
met de directeur om kennis te maken
en een rondleiding te krijgen.
T: 0486-729000
M: +31633374818
E: dir.deraamdonk@optimus
onderwijs.nl
I: www.deraamdonk.nl

Tijdens de Open Avond heten wij u
van harte welkom en nemen wij u
mee door een dagje op KC de Graaff.
U krijgt informatie over wat de
meerwaarde is van de samenwerking
tussen de partners binnen het
gebouw, voor uw kind en u als ouder.
Daarnaast neemt u een kijkje in
ieders keuken, daar waar het gaat om
peuteropvang (2-4 jr.), voorschoolseen naschoolse opvang (4-12 jr.) én
de verschillende onderwijsconcepten
van beide basisscholen.

De basisscholen
De Sprankel en
Hartenaas vormen
samen met
kinderopvangorganisatie
De Eerste Stap én de
GGD het KC de Graaff.
Op De Sprankel werken
we met de
uitgangspunten van De
Vreedzame School en het
Werkconcept Critical
Skills.

Toelichting op de activiteit
Wij nodigen u en uw kind(eren) van
harte uit om de sfeer te proeven
en een kijkje te nemen op ‘de Ester
in bedrijf’.
U krijgt een persoonlijke
rondleiding door de school en in
de groepen. Kinderen en teamleden
beantwoorden graag uw
vragen.

op alle
schooldagen
Het is

‘De Ester’
Sint Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
0486 472256
E: dir.deester@optimusonderwijs.nl
I: www.de-ester.nl

Open dagen

Woensdag
5 februari 2020
20.00 uur – 21.00 uur

Aan het einde van de activiteit wordt
u in de gelegenheid gesteld om
individuele afspraken te maken met
de leidinggevenden van het Kind
Centrum.
Deze persoonlijke afspraken vinden
plaats op een ander moment, waarop
u onder schooltijd o.a. wordt
rondgeleid door het gebouw, een
kijkje neemt in de groepen en u al uw
vragen kunt stellen.
Hierdoor krijgt u een nog beter
beeld.
Een afspraak maken (met de
leidinggevenden van de verschillende
partners op het moment dat het u
uitkomt) voor een persoonlijk gesprek
is het hele schooljaar door mogelijk.

‘De Bongerd’
Schoolstraat 8,
5438 AC Gassel
0486 473462
E-mail:
dir.debongerdg@optimusonderwijs.nl
www.bsgassel.nl

Vrijdag
17 januari
10.00 – 14.00 uur
Vrijdag
7 mei
10.00 - 14.00 uur
Komt een ander moment
u beter uit?
‘St Jozef’
Beukenlaan 6
5363 RA Velp
0486 422348
e-mail:
dir.stjozef@optimusonderw
ijs.nl
www.jozefvelp.nl

U bent altijd welkom,
maak een afspraak en wij
nemen de tijd om u en
uw kind(eren) ons
gebouw te laten zien en
hoe we werken. Graag
gaan we samen in
gesprek over de visie en
de uitgangspunten van
onze school.

‘Leren is prachtig;
samen is krachtig!’

De Bongerd…welkom!
Onze directeur nodigt
u van harte uit voor
een
kennismakingsgesprek
en een persoonlijke
rondleiding. U kunt
hiervoor altijd bellen,
mailen of
binnenkomen!
Onze website biedt
alvast een voorproefje.

Op onze school hechten we waarde
aan dat we samen leren en samen
verbeteren. Dat geldt net zo goed
voor onze leerlingen als voor het
team. Vanuit wederzijds vertrouwen
werken we aan een veilig en
respectvol leerklimaat. Het
Werkconcept Critical Skills is voor ons
een middel om onze visie op
ontwikkeling te versterken. In hun
leerproces nemen leerlingen steeds
meer eigen verantwoordelijkheid. Als
leerlingen de stap maken naar het
vervolgonderwijs, willen we dat ze
zich hebben ontwikkeld tot krachtige
individuen, die in verbinding staan
met andere mensen.

Onze basisschool ligt
op een prachtige
locatie, aan de rand
van Velp, omringd
door het groen.
Samenzijn, samen
leren en samen
groeien zijn voor ons
belangrijke
kernwaarden.
We bouwen met
Werkconcept Critical
Skills aan een sociale
grondhouding. Pas als
die er is, ontstaat er
ruimte voor
opbrengstgericht
werken.

Open Dag
Zaterdag
25 januari 2020
10.00 – 12.00 uur

Een jenaplanschool
kent stamgroepen.
De Wegwijzer heeft 3
stamgroepen. De
stamgroep onderbouw
(1-2-3), middenbouw
(4-5) en bovenbouw
(6,7,8)

Jenaplanbasisschool
“De Wegwijzer”
Campus Grave West
Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
06-19426101
t.hovens@optimusonderwij
s.nl
www.wegwijzer.grave.nl

In een stamgroep is
men de ene keer de
jongste, de middelste
en de oudste.

De betekenis van
ons logo.

Naast kennis leren we
de kinderen ook
ondernemen,
verantwoording
nemen, samenwerken,
creëren, presenteren,
reflecteren, plannen.

Leerlingen.

Dynamisch
Zoektocht
Groot en klein
Prettig

Instructiegroepen zijn
altijd klein.

Wie zijn er op de open dag?

Samen

Dagje meelopen
Belangstellende
ouders/verzorgers
kunnen ook een dagje
samen met hun kind
meedraaien in groep
1/2/3

Team.

Persoonlijk contact.
Voor vragen en een
rondleiding door de
school kunt u ook
individueel een afspraak
maken met de directeur
van de school, dhr. Ton
Hovens.

Aanmelding / inschrijving vóór 31 maart 2020.
Bent u niet in de gelegenheid om op de open dag(en) te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een andere dag. Aanmeldingen kunnen plaats
vinden tijdens de open dagen of op afspraak op een andere datum. I.v.m. de plannen voor het schooljaar 2020-2021 rekenen de scholen er op dat de
kinderen die vóór 1 augustus 2020 vier jaar worden en een basisschool in de gemeente Grave gaan bezoeken, vóór 31 maart 2020 worden
ingeschreven.

Begeleidende brief

Beste ouders/verzorgers,
Uw zoon of dochter wordt binnenkort, of in ieder geval vóór 1 augustus 2020, vier jaar en mag naar school. Een spannende
gebeurtenis voor een kind en een belangrijk keuzemoment voor veel ouders/verzorgers.
U wilt immers het beste voor uw kind, waarbij u rekening houdt met de (on)mogelijkheden van uw zoon of dochter.
Kortom U stelt zich de vraag: ‘Welke school past nu het beste bij mijn kind?’
Onze gemeente is 8 basisscholen rijk, waarvan 1 basisschool voor speciaal onderwijs*.
Iedere school heeft zijn eigen identiteit.
Dat kan zijn op grond van religie, het onderwijsleersysteem, de wijze van lesgeven, het benaderen van leerlingen, de
contacten met de ouders of verzorgers, de uitstraling, enzovoort. Door op scholen te gaan kijken, krijgt u een goed beeld
van de eigenheid van elke school.
Deze rijkdom moet behouden blijven. Juist omdat u zo de kans krijgt de juiste keuze voor uw kind te maken.
Het overzicht biedt u de namen, adressen, telefoonnummers, sites e.d. van de scholen. In het schema zijn de data van de
open dagen, met een toelichting, opgenomen.
I.v.m. de planning van de personele inzet voor het schooljaar 2020-2021 rekenen de scholen er op dat de kinderen die vóór
1 augustus 2020 vier jaar worden en een basisschool in de gemeente Grave gaan bezoeken, vóór 31 maart 2020 worden
ingeschreven.
Bent u niet in de gelegenheid om op de open dag(en) te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek op een
andere dag. Aanmeldingen kunnen plaats vinden tijdens de open dagen of op afspraak op een andere datum.
Wij hopen u hiermee te ondersteunen bij het maken van uw keuze.
Gemeente Grave,
De gezamenlijke basisscholen, Grave

*Visio, school voor speciaal onderwijs in Grave, staat niet in het overzicht. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra zorg nodig hebben;
er is een indicatie voor aanname vereist.
U kunt dus niet ‘kiezen’ voor deze school.

