De Johannesschool:
Primair Onderwijs met hoofd, hart en handen
De Johannesschool stimuleert de eigenheid van ieder kind en biedt een evenwicht tussen
hoofd, hart en handen. Wat staat voorop? Het eigen enthousiasme, interesse in de
wereld, liefde voor het leren en een besef van een doel in het leven.
We streven naar balans en dagen de leerlingen cognitief, emotioneel en lichamelijk uit bij
iedere vaardigheid. Bovenal erkennen en verwelkomen we de unieke gaven van iedere
leerling.
De Johannesschool, een vrije school. Het Vrijeschoolonderwijs is de snelst groeiende
onderwijsvorm in Nederland. Niet voor niks. En wel zo logisch.

Kom kijken op onze Open Dag,
het is tijd voor de Johannesschool!
Zaterdag 10 maart van 10.00

Onderwijs dat verwondering uitlokt…

–

12.30 uur

prettige, respectvolle sfeer ∙ uitdagende
speelmogelijkheden in de kleuterklas ∙ aandacht
voor kunst ∙ eigen methode voor rekenen en taal ∙
aandacht voor de natuur en de wereld om ons heen
∙ jaarfeesten ∙ vertelstof ∙ zeer leerzaam
periodeonderwijs o.a. heemkunde, ambachten,
boerderij, bouwen, economische aardrijkskunde,
geschiedenis, meetkunde, mineralogie, weerkunde
of uitgebreid rekenen en taal ∙ vreemde talen∙ eigen
moestuin ∙ toneel-, koor- en muziekuitvoeringen ∙
dans, handenarbeid, handwerken, schilderen en
boetseren ∙ training om intellectueel, sociaal en qua
wilskracht te groeien ∙ gebruik van computers vanaf
klas 5 (groep 7) ∙ samen eten op school ∙ goede
leeropbrengsten

Worden wie je bent!
Johannesschool, Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs ∙ Priorlaan 3 Tiel ∙ 0344-615313
www.johannesschooltiel.nl ∙ info@johannesschooltiel.nl ∙ facebook : Johannesschool Tiel
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Van harte welkom op de Open Dag van onze school!
Het programma voor de activiteiten in klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8)
10.00 - 10.30 uur
Open les klas 1/2 vormtekenen
10.30-11.00 uur
Open les klas 3/4 rekenen
10.30-11.00 uur
Open les klas 5/6 aardrijkskunde
11.00-11.15 uur
Pauze voor de kinderen
11.15 - 12.25 uur
Presentaties in de zaal
12.25 uur
Afsluiting in de zaal
Doorlopend kunt u:
. Rondleidingen door leerlingen
∙ Kennis maken met ons team
∙ De expositie van schriften, lesmateriaal en werkstukken in de zaal bekijken
∙ Vragen stellen aan ouders, PR-groepsleden en leerkrachten
∙ Binnenlopen bij de kleuterklas en kinderopvang Allez Kidz
∙ Een kopje koffie, thee of sap drinken in de zaal
∙ Het schoolwinkeltje bezoeken in het handenarbeidlokaal
Veel plezier op de Open Dag! Stel gerust uw vragen, we vertellen u graag meer.
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