
open dag
vrijdag 20 januari
Aanvang 9:00 uur. Inschrijving niet nodig.
Koffie en thee vanaf 8:45 uur.

Kinderen ontdekken, beleven en leren door 
beweging, bewegingen van hun hele lijf. Ze 
springen, dansen, zingen en voelen de hele 
dag door, voortdurend zijn ze in beweging! 

Elke dag verloopt volgens een vast ritme. 
Natuurlijk wordt er onderwezen in rekenen, taal, 
lezen en schrijven, maar op een bewegelijke manier. 
Ons onderwijs gaat uit van ‘hoofd, hart en handen’. 
Kinderen worden bij de lesstof betrokken, 
door activiteiten en mooie verhalen. Creatief bezig 
zijn is op de vrijeschool geen bijzaak: schilderen, 
tekenen, muziek, handwerken en houtbewerking 
zijn in het wekelijkse programma opgenomen.

Nieuwe locatie vanaf 
schooljaar 2023/2024. 
Te midden van het 
groen en gelegen 
tussen de wijken 
De Essen en Graven Es!

Het ‘vrij’ in de naam van vrijescholen zegt niets over hoe vrij de 
leerlingen in de klas en op school zijn. Daarover bestaat vaak 
verwarring. De vrijeschool kent juist duidelijke structuren en 
ritmes in de klas, het onderwijs én in de hele doorlopende leerlijn. 
In de kern betekent ‘vrij’ in deze tijd, dat vrije scholen voldoende 
ruimte hebben om vanuit hun eigen pedagogisch-didactische visie 
invulling te geven aan het onderwijs.

uw kind gaat
uw kind gaatgeweldige 

geweldige creaties maken!
creaties maken!

Verhuizing naar“het Blikpunt”



De zeven ster(ke) kernwaarden:

Afgestemd
Afwegen wat zinvol en betekenisvol is, 
hoe kan dit kind zich optimaal 
ontwikkelen? Dit doen we met behulp 
van onze intuïtie, het leerplan en 
erkende methodes.

Vrijheid
Kinderen vertellen hun eigen 
verhaal en ontwikkelen hun 
talenten. Hier oog voor hebben 
en het stimuleren ervan leidt 
tot vrije, zelfstandige en 
weerbare mensen.

Levenskunst
Kinderen inspireren om 
kunstzinnig de wereld te 
ontdekken. Dat geeft plezier, 
gevoel voor schoonheid en een 
zekere mate van wijsheid.

Verbinden
Kinderen leren bij ons niet alleen 
tellen maar kunnen ook op elkaar 
rekenen. Verbindingen die we 
samen aangaan zijn duurzaam en 
geven ons vertrouwen.

Evenwicht
We zoeken balans tussen 
beweging en rust, tussen 
binnen en buiten. Kinderen 
leren met aandacht te kiezen. 
Dit leidt tot evenwichtige 
ontwikkeling en een 
harmonische persoonlijkheid.

Eigen
Kinderen krijgen bij ons 
alle vakken. Ze leren in 
geborgenheid vanuit hun 
eigen kern en kunnen hun 
talenten ontwikkelen op een 
manier die bij hen past.

Natuurlijk
Leren van en met de natuur en 
de seizoenen. Dit zorgt voor 
samenhang en respect voor 
zichzelf en de wereld.
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lees meer over onze school en 
het antroposofisch onderwijs op

De zeven ster(ke) kernwaarden:

ABSOLUUT
NIET!

Geitenwollensokken

school?
Dat stigma is allang doorbroken.
In 10 jaar is het aantal leerlingen

 op vrijescholen in Nederland 
met ruim 46% toegenomen!

GROEI EN ONTWIKKEL MET ONS MEE!


