je goed voelen

bewegen

respect

openluchtklassen
experimenteren
zorg

ruimte

Infomomenten 2021
14 januari & 23 februari
Welkom om 19.00 uur.

warme school

open communicatie

leren leren

Hopelijk tot binnenkort ...

groen

talenten ontdekken
Meer ...
Ontdek al onze troeven in woord en beeld
op www.sint-lambertusschool.be.
Je bent ook van harte welkom om een
kijkje te komen nemen na afspraak. Graag
een seintje op T 015 41 95 94 (onthaal),
M 0471 38 02 14 (directeur Kristien) of via
school@sint-lambertusschool.be.
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zelf doen

samenwerken

Welkom in
onze school!

Basisschool
Sint - Lambertus

Hier valt altijd
“iets” te beleven ...

Onze troeven
•

Een groene omgeving, met ruimte om
te experimenteren.

•

STE(A)M: bij ons niet alleen een focus
op Science – Technology – Engineering
– Mathematics, maar ook op Art. Onze
technologieleerkracht gaat vanaf de
derde kleuterklas aan de slag met alle
kinderen in ‘de Werf’.

•

de klas, op de speelplaats of in de tuin.

Ik kom hier graag omdat ...
“... we echte hamers hebben en

Kwartierlezen: elke dag samen lezen in
Want kennis komt van overal.

•

We prikkelen de nieuwsgierigheid, ver-

een werkbank.” (Kobe)

beelding en leergierigheid van kinde-

“... als er iemand bij komt, die niet aan

ren. Spelenderwijs maken ze kennis

de kant staat.” (Maud)

met allerlei alledaagse en wetenschap-

“... we kunnen ravotten in de tuin.” (Vik)

pelijke concepten. Onderzoekend

“... we veel speelgoed hebben in onze klas.”

leren, ontwerpen, ontdekken en expe-

Beste… ( ja, jij! ),

(Liesje)

rimenteren. Soms met een knal en een

We willen je graag beter leren kennen.

“... ik hier veel kan leren op een toffe manier.”

boem…

We willen met jou op weg gaan als dikke

(Fara)

vrienden, ook als het een keertje wat minder

“... er altijd wel iets te beleven valt.” (Amin)

Welkom in
onze school!

goed gaat. We willen graag naar jouw
verhalen luisteren en we hopen dat
onze verhalen jou verrijken. We hopen dat
jij je hier thuis voelt en dat je helemaal
jezelf mag worden.
Fijn dat jij er bent!

•

Bij ons heeft iedereen inspraak. Niet
alleen de directie en leerkrachten. Maar
ook de kinderen en ouders zelf. Samen
overleggen we welke richting we als
school willen uitgaan.

