Jozef en Mariaschool

Ons eigentijdse onderwijs is gericht op goed
met elkaar omgaan, wij brengen samenhang
aan in de lesstof en leren kinderen eigen
verantwoordelijkheid voor het leren.
Let op: peuter/kleuterochtend woensdag 7 april 2021!
Wilt u samen met uw peuter een keer komen kijken in de
school? U bent van harte uitgenodigd om vanaf 09.00 uur tot
11.00 uur in de kleuterklas te komen kijken. Uw kind kan dan
met leuke activiteiten meedraaien en u kunt kennismaken met
de school en de bso. Natuurlijk onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen.
We hopen u te zien op 7 april!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind aanmelden voor onze school, wilt u dan voor 15
april 2021 een afspraak maken met de directeur van de school
voor (eventueel nog) een rondleiding en/of een gesprek. U kunt
daarna beslissen of u uw kind wilt inschrijven op onze school. De
afspraak kunt u via de mail of telefonisch maken, of u vult het
aanmeldformulier op onze website in.
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Warskippers

Voor kinderen van 2-12 jaar
De Warskippers, in Spierdijk, is gevestigd in de Jozef en
Mariaschool.
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De peuterspeelzaal biedt kinderen van 2 tot 4 jaar een goede
voorbereiding op de basisschool. Jonge kinderen ontwikkelen
zich en leren door (samen)spelen met andere kinderen en
pedagogisch medewerkers in een uitdagende en
kindvriendelijk ingerichte ruimte. De peuterspeelzaal is op
dinsdag en donderdag geopend van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Bij de buitenschoolse opvang is er voor de kinderen vanaf
4 jaar de ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën
van kinderen uit te voeren. BSO de Warskippers is geopend
op maandag en donderdag na schooltijd tot 18:30 uur. In
de ochtend, op andere dagen en in de schoolvakanties zijn
de kinderen welkom bij BSO Figaro in Ursem. Bij de BSO
werken we, net als de school, vanuit de principes van de
Vreedzame BSO.
Interesse in de peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang?
Kom eens kijken bij de Warskippers door een vrijblijvende
rondleiding aan te vragen via www.skikkoggenland.nl

