Maak kennis
met de vrijeschool
Vrije basisscholen Zutphen

Gewoon is...
•
•
•
•

een leerlingvolgsysteem
gedegen taal- en rekenonderwijs
goede scores op de eindtoetsen
een continurooster

Bijzonder is...
• kleuters leren spelenderwijs
• de leerstof is ontwikkelingsstof om te
worden wie je bent
• kunstzinnig- en bewegingsonderwijs
• ondersteuning van het leren met hoofd,
hart en handen
• prachtige vertelstof
• viering van verbindende jaarfeesten
• natuurbeleving door buitenwerkdagen,
schooltuinen en de boerderijschool

worden wie je bent
Zoekt u een basisschool voor uw kind?
U bent van harte welkom op één van
de vrijescholen in Zutphen!

data kennismakingsmiddagen en
inloopochtenden:
zie achterkant

www.vrijescholenzutphen.nl

Bent u op zoek naar een basisschool
voor uw kind en geïnteresseerd in
vrijeschoolonderwijs?
U bent van harte welkom op een
van de vrijescholen in Zutphen!
Om u voor te lichten over ons onderwijs, organiseren
wij inloopochtenden en kennismakingsmiddagen. Deze
zijn zowel bedoeld voor ouders die een schoolkeuze
maken voor hun binnenkort 4-jarige kind, als voor
ouders die voor hun kind van school willen wisselen.
Inloopochtend
Tijdens een inloopochtend kunt u als ouder het vrijeschoolonderwijs zelf ervaren. U kunt dan op de aangegeven tijden alle klassen binnenlopen, van de kleuterklas (groep 1 en 2) tot en met de zesde klas (groep 8).
Kennismakingsmiddag
Tijdens een kennismakingsmiddag geeft een leerkracht
informatie over vrijeschoolonderwijs en over de school
zelf.
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.
De middagen vinden plaats in een kleuterklas. Uw
peuter is van harte uitgenodigd om mee te komen en
te spelen met het speelgoed in de klas.

De inloopochtend / kennismakingsmiddag
schooljaar 2015-2016
Vrijeschool De Zonnewende
Tijdelijke huisvesting:
Henri Dunantweg 4
7201 EV Zutphen
tel. 0575 - 516 380
Dependance klas 5 en 6
Valckstraat 32
7203 GC Zutphen
tel. 0575 - 516 380
vrijeschooldezonnewende.nl
Inloopochtend
9.00-10.00 uur
Kennismakingsmiddag
14.00-15.00 uur

Vrijeschool De Berkel
Weerdslag 14b, Zutphen
Tel. 0575 - 524 011
www.berkelbasisonderwijs.nl
Inloopochtend
9.30- 10.30 uur
Kennismakingsmiddag
13.00-14.00 uur

Op de volgende
woensdagen
14 oktober 2015
9 december 2015
10 februari 2016
13 april 2016
8 juni 2016
Extra middagen alleen
voor kleuterouders
om 15.00 uur
11 september 2015
20 november 2015
15 januari 2015
11 maart 2016
20 mei 2016

Op de volgende
woensdagen
6 september 2015
14 oktober 2015
18 november 2015
13 januari 2016
10 februari 2016
16 maart 2016
13 april 2016
18 mei 2016
15 juni 2016

Maak kennis
met
de vrijeschool
Vrije basisscholen Zutphen
kennisMet data dagen en
id
m
s
making chtenden
inloopo

worden wie je bent
www.vrijescholenzutphen.nl

Bent u op zoek naar een basisschool
voor uw kind en geïnteresseerd in
vrijeschoolonderwijs?
U bent van harte welkom op een
van de vrijescholen in Zutphen!
Om u voor te lichten over ons onderwijs, organiseren
wij inloopochtenden en kennismakingsmiddagen. Deze
zijn zowel bedoeld voor ouders die een schoolkeuze
maken voor hun binnenkort 4-jarige kind, als voor
ouders die voor hun kind van school willen wisselen.
Inloopochtend
Tijdens een inloopochtend kunt u als ouder het vrijeschoolonderwijs zelf ervaren. U kunt dan op de aangegeven tijden alle klassen binnenlopen, van de kleuterklas (groep 1 en 2) tot en met de zesde klas (groep 8).
Kennismakingsmiddag
Tijdens een kennismakingsmiddag geeft een leerkracht
informatie over vrijeschoolonderwijs en over de school
zelf.
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.
De middagen vinden plaats in een kleuterklas. Uw
peuter is van harte uitgenodigd om mee te komen en
te spelen met het speelgoed in de klas.

De inloopochtend / kennismakingsmiddag
schooljaar 2015-2016
Vrijeschool De Zonnewende
Tijdelijke huisvesting:
Henri Dunantweg 4
7201 EV Zutphen
tel. 0575 - 516 380
Dependance klas 5 en 6
Valckstraat 32
7203 GC Zutphen
tel. 0575 - 516 380
vrijeschooldezonnewende.nl
Inloopochtend
9.00-10.00 uur
Kennismakingsmiddag
14.00-15.00 uur

Vrijeschool De Berkel
Weerdslag 14b, Zutphen
Tel. 0575 - 524 011
www.berkelbasisonderwijs.nl
Inloopochtend
9.30- 10.30 uur
Kennismakingsmiddag
13.00-14.00 uur

Op de volgende
woensdagen
14 oktober 2015
9 december 2015
10 februari 2016
13 april 2016
8 juni 2016
Extra middagen alleen
voor kleuterouders
om 15.00 uur
11 september 2015
20 november 2015
15 januari 2015
11 maart 2016
20 mei 2016

Op de volgende
woensdagen
6 september 2015
14 oktober 2015
18 november 2015
13 januari 2016
10 februari 2016
16 maart 2016
13 april 2016
18 mei 2016
15 juni 2016

Maak kennis
met
de vrijeschool
Vrije basisscholen Zutphen
kennisMet data dagen en
id
m
s
making chtenden
inloopo

worden wie je bent
www.vrijescholenzutphen.nl

