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 Open dag 
  Woensdag 1 februari 2017 

Misschien bent u nieuwsgierig 

naar onze leerkrachten of hoe onze 

school er van binnen uitziet. Of 

naar de manier waarop het gere-

formeerd onderwijs wordt vorm-

gegeven. 

Om u een indruk te geven van onze 

school en uw eventuele vragen te 

beantwoorden, is er een open dag 

georganiseerd op 1 februari. Deze 

vindt plaats in De Schatgraver 

aan de Van Houtenlaan 1a.’s 

Ochtends zijn u en uw kind 

welkom van 09:30 tot 12:30 uur. U 

wordt dan rondgeleid in onze 

school die dan volop in bedrijf  is. De 

directie en de schoolraad staan deze 

ochtend voor u klaar.  

‘s Avonds is er om 19:30 uur een 

informatieve bijeenkomst. U ontvangt 

dan waardevolle informatie over onze 

school van zowel leerkrachten als 

directie. Daarna kunt u de lokalen en 

de andere ruimtes bekijken. Uiteraard 

is er voldoende gelegenheid om 

vragen te stellen. 

U bent vrij om beide dagdelen of 1 van 

beide te bezoeken. Vooraf aanmelden 

is niet nodig. De koffie en thee staan 

hoe dan ook voor u klaar!  



Samen groeien in: 
geloof, zelfvertrouwen en burgerschap 

Groeien in het 

christelijk geloof 

Onze school heet De Schat-

graver want we zijn op zoek 

naar een schat. Naar de schat 

aan kennis in taal, rekenen, 

bewegen en sociale omgang. 

Maar vooral naar de schat van 

Gods liefde. We leren uw 

kind vertrouwd te raken met 

de Bijbel. Dat is de bron van 

deze bijzondere schat. Uw 

kind leert erin te lezen, op 

zoek te gaan en erin te 

graven. Zo mogen we samen 

met God groeien in geloof.  

 

Groeien in persoon en 

zelfvertrouwen 

Uw kind bezit een uniek 

karakter, gaven en talenten. 

We begeleiden uw kind in het 

ontdekken en ontplooien van 

deze kwaliteiten. We vinden  

het belangrijk dat uw kind 

zich leert uiten. Dat het zijn 

gevoelens onder woorden 

weet te brengen. Zo leert uw 

kind zichzelf goed kennen en  

vooral waarderen. Dat geeft 

bij het opgroeien zelfvertrou-

wen. Niet alleen voor nu maar 

ook voor de toekomst.  

Groeien naar je plek 

in de maatschappij  

Wij bereiden uw kind voor op 

de maatschappij waarin het 

opgroeit. We helpen het een 

positief kritische en weerbare 

houding te ontwikkelen. Zo 

stimuleren we een open com-

municatie met respect voor 

verschil. We zijn een lerende 

organisatie. We willen onszelf 

blijven ontwikkelen, samen 

met u en uw kind. Zo laten we 

uw kind ontdekken wat zijn 

plek is in de steeds verander-

ende samenleving.    

 



 
 

Op De Schatgraver hanteren we een continurooster. Alle 

kinderen blijven tussen de middag op school eten onder 

begeleiding van de leerkrachten. De kinderen hebben een 

half uur pauze op het plein. Ouders houden dan toezicht op 

de kinderen. 

 

 

De Schatgraver is een school die er ook voor de meest 

kwetsbare leerlingen wil zijn. Zij hebben vanuit hun eigen-

heid meerwaarde voor anderen. Elk kind is welkom en wordt 

gewaardeerd in de eigen specifieke kwaliteiten. Het kan bij 

ons opgroeien en zichzelf ontwikkelen in een veilige omge-

ving.  

 

De schoolraad slaat een brug tussen ouders en school. Ze 

bestaat uit 3 leerkrachten en 4 ouders. Ze geeft advies, doet 

voorstellen en maakt standpunten kenbaar. De schoolraad 

onderhoudt contact met onder meer de schoolleiding, de 

ouders, de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 

Accretio en de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad.  

De informatie in deze folder is een verkorte weergave van onze Schoolgids. 

Deze vindt u via www.deschatgraver.nl, ga naar menu School en klik 

Schoolgids aan. 

Kinderopvang Plons verzorgt binnen de schoolmuren van De 

Schatgraver de buitenschoolse opvang. Hier kan uw kind  in 

de gezellig ingerichte ruimte lekker spelen. Kinderen kunnen 

zich ook buiten uitleven op het schoolplein. Regelmatig wordt 

er een leuke activiteit of een uitstapje gepland. Kijk voor info: 

www.prokino.nl/plons-schatgraver 

Fotografie: Peter van der Lingen – Fine Art Weddings | www.petervanderlingen.nl

Ontwerp & teksten: Doriet Begemann | Tekstburo Begemann | www.tekstburobegemann.nl


