
Voor het eerst 
naar school 

Basisschool de Duif, 
daar kom je verder mee!



Voor het eerst naar school!
Een belangrijk moment in het leven van uw kleuter is de 
stap naar de basisschool. Wat komt er allemaal kijken bij die 
beslissing? Hoe is de sfeer? Voelt mijn kind zich thuis én veilig? 
Wat leren ze er? Graag vertellen we u in deze folder meer over 
De Duif.

Met basisschool de Duif kom je verder. Omdat we kinderen 
laten dromen, leren samen te werken, elkaar te respecteren en 
voor zichzelf op te komen. Zodat ze straks sterk in hun schoenen 
staan en gelukkig zijn met wat ze doen.

Basisschool de Duif, 
daar kom je verder mee!



Open, respectvol en sociaal
Op De Duif voelen kinderen zich snel thuis. We zijn een 
moderne christelijke basisschool met een open karakter, waar 
je mag zijn wie je bent. Kinderen met verschillende religies en 
achtergronden zijn welkom bij ons. We leren onze leerlingen 
respectvol met elkaar om te gaan. Ouders waarderen De Duif 
om de kleinschaligheid en de persoonlijke zorg en aandacht voor 
de kinderen. Veel ouders zijn actief betrokken bij de school.

Laat zien wat je kunt 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf durven zijn. Ze le-
ren op De Duif al vroeg om zichzelf en hun werk te presenteren 
aan anderen. Door te laten zien wat ze kunnen, leren kinderen 
om zich in anderen in te leven en mee te leven. Zo bouwen wij 
aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 

Er uit halen wat er in zit
Op De Duif bieden wij alle kinderen een uitdagend leer-
programma aan. We geven passend onderwijs aan kinderen die 
meer zorg nodig hebben, maar ook voor beter presterende leer-
lingen hebben we een eigen leerlijn. Deze manier van werken 
leidt al jaren tot goede resultaten van onze leerlingen. 

Uw kind in groep 1-2
In de kleutergroepen leren de kinderen door veel samen te 
spelen in speelhoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. 
Ook maken ze hun ‘werkjes’ aan tafels, met het touchscreen 
of op de computer. Meestal werken wij aan de hand van een 
thema. Daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit, muziek en 
gezamenlijke activiteiten in de kring.

Modern en eigentijds onderwijs
Wij maken gebruik van moderne en actuele lesmethoden en 
leermiddelen. In alle lokalen hangen digitale schoolborden om 
de lessen interactief te presenteren. Dat maakt leren voor elk kind 
leuk en uitdagend.

Buitenschoolse opvang 
De Duif werkt met een continurooster. De leerlingen zijn van 
8.30 tot 14.30 uur op school en eten een broodje in hun eigen 
klas. Op woensdag zijn ze om 12.30 uur uit. Ook de voor- en na-
schoolse opvang is prima geregeld. In onze school vindt u ook 
de peuterspeelzaal en BSO Mariënstein van Forte Kinderopvang, 
waarmee wij goede afspraken hebben. 



Meer weten?
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over De Duif. Meer 
informatie vindt u op onze website en in de schoolgids. Maar 
leuker is het om zelf een kijkje te komen nemen bij ons op school 
en de sfeer te proeven. U kunt hiervoor bellen met directeur 
Annemiek van de Vliet om een afspraak te maken: 072-5320874. 
U bent van harte welkom!
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