Apeldoorn schooljaar 2022-2023
Geachte ouders,
Misschien heeft u wel eens gehoord van basisschool ’t
Schrijvertje. In de wijk Zevenhuizen heeft de school twee locaties: de jongere kinderen zitten
met de peutergroep en de BSO in GROEN, de oudere kinderen hebben hun eigen gebouw even
verderop: BLAUW. Tegenwoordig bieden we bijbelgetrouw basisonderwijs aan zo’n 240 leerlingen
verdeeld over 10 groepen.
’t Schrijvertje is een overzichtelijke school waar we elkaar kennen.
Een school waar kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.
En…tegelijk een school waar elke dag de bijbel open gaat.
De kerkelijke achtergrond is een stuk breder geworden dan alleen
‘gereformeerd-vrijgemaakt’. In de praktijk komen de meeste
leerlingen uit de GKV, de CGK, de NGK en de Eben-Haëzerkerk.
Daarnaast hebben we ook leerlingen vanuit evangelische
gemeenten en bijvoorbeeld uit de Victorkerk.
Alle leerkrachten zijn actief christen en ook met alle nieuwe
ouders wordt een toelatingsgesprek gehouden, en wordt
doorgesproken over de beweegredenen van ouders om voor onze
school te kiezen.
Een brede achterban staat zo om de school heen. Allemaal ouders die bewust kiezen voor
bijbelgetrouw onderwijs, een veilige omgeving voor kinderen waarin het fijn is om samen te leren,
samen te spelen, samen blij te zijn en te danken, en ook samen zorgen en verdriet in gebed bij onze
hemelse Vader te brengen.

www.bijbelgetrouwonderwijsapeldoorn.nl

Hoe je als kind al Jezus kunt volgen is belangrijk in de opvoeding thuis en
op school. Ouders waarderen het dat thuis en school hierin op elkaar
aansluiten. Die christelijke sfeer is hetzelfde.
Voor peuters en kleuters is dat een goed begin: samen met je
klasgenootjes leer je dat Jezus de Goede Herder is…
Andere kenmerken die typerend zijn voor onze school zijn:
✓ de Kanjertraining (voor jezelf en voor anderen op leren komen),
✓ zelfstandigheid van kinderen (jezelf kunnen redden, leren zelf verantwoordelijk te
zijn voor je werk, zelf je leerdoelen en portfolio bijhouden)
✓ thematisch werken (niet alleen leren uit een boekje maar ook op excursie
gaan, spelenderwijs en ontdekkend leren en samen onderzoek doen).
✓ een eigen christelijke Koalah-peutergroep voor 2- en 3-jarigen en een
Koalah-BSO, die in sfeer en identiteit aansluit bij de school, en waar je
heerlijk van de glijbaan af kunt roetsjen!
✓ de school doet niet mee aan het centrale toelatingsbeleid in
Apeldoorn, we hebben ons eigen beleid.

We zijn bijzonder trots op onze natuurpleinen. Voor kinderen een
uitdagende speelplek waarbij iedereen wat te doen heeft. Beestjes
zoeken, blaadjes vegen, met je laarzen in het water spelen.

U bent welkom bij
ons OPEN HUIS
Tijdens een aantal inloopmorgens kunt u dit schooljaar binnen rondkijken in de
school, in de BSO en in de groepen. Ook krijgt u informatie over school en
opvang en over het aanmelden. Tegelijk is er gelegenheid om in te gaan op
vragen van ouders. Op die manier krijgt u een goede indruk van ’t Schrijvertje,
en van het christelijke karakter en de gezellige sfeer.
Wanneer: 7 november, 12 december, 30 januari, 23 maart, 15 mei en
15 juni
Hoe laat: van 9:00-10:30 uur.
Waar: in gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Gentiaanstraat 594, 7322 CL Apeldoorn
Aanmelden: u kunt zich aanmelden bij Janita Visch, j.visch@tschrijvertje.nl.
Nu al meer weten? Bezoek dan onze website:

www.bijbelgetrouwonderwijsapeldoorn.nl

