basisschool

Elk talent telt!
Op TWEESPAN krijgen kinderen een aandeel in het
eigen leerproces. De ontwikkeling van talenten, kennis,
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling bieden een
stevige basis voor de toekomst.
Wij stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te halen
en te leren van en met elkaar. Hiermee dragen wij bij
aan hun toekomstige rol in de maatschappij en de
wereld om hen heen.

WIJ LEREN NIET VOOR SCHOOL,
MAAR VOOR HET LEVEN

WIJ LEREN

IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN,
DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN
PIPPI LANGKOUS

rekenen, taal en lezen
• Optimaal
ons eigen niveau talenten ontwikkelen
• Op
creatief en kritisch denken
• Argumenteren,
stellen
• Doelen
met multimedia
• Omgaan
zijn voor eigen gedrag
• Verantwoordelijk
• Leren en plannen

BIJ ONS OP TWEESPAN

je gezien zoals je bent
• Word
Ontdek
talenten en kwaliteiten
• Hebbenjewejouw
respect
elkaar
• Kennen wij elkaar envoor
doen
veel samen
• Zijn kinderen eigenaar van wij
hun
leerproces
• Bieden we een duidelijke structuur,
en voorspelbaar
• Zorgen we dat je plezier hebt in lerenhelder
en
het
fijn vindt op school
•

ZO ZIET U DIT IN SCHOOL

We starten het schooljaar met de GOUDEN WEKEN,
waarin het accent ligt op samenwerken en groepsvorming.
Met de zeven eigenschappen van HAPPY KIDS werken
de kinderen op speelse wijze vanuit hun eigen talenten aan
persoonlijk leiderschap, groei en relaties met anderen.
OUDERGESPREKKEN voeren we met u en uw kind.
Kinderen leren veel door te experimenteren, door gewoon
dingen uit te proberen en te kijken wat er gebeurt. Dat komt
allemaal aan de orde in ons ONDERZOEKEND en
ONTDEKKEND onderwijs.
Dagelijks worden lessen aangeboden tijdens
BEWEGEND LEREN. Meestal lekker in de buitenlucht.
Leerlingen praten en beslissen mee over belangrijke dingen in de
LEERLINGENRAAD en de LEERLINGENARENA.
Wij zijn een GEZONDE SCHOOL op het gebied van
voeding, bewegen en sport en welbevinden.
Voor kinderen die meer nodig hebben is in school
ONDERSTEUNING inzetbaar.
Wij hebben een PLUSKLAS voor kinderen die snel denken
en leren. Daarnaast volgen zij in de klas een versneld
lesprogramma.
TALENT IMPULS, kinderen uit de groepen 7 en 8 werken op
het Zuyderzee Lyceum aan leerdoelen in Techniek/ICT,
Dienstverlening, Engels en persoonlijke ontwikkeling.
MAATWERK voor alle kinderen.
Wij werken aan TALENTONTWIKKELING.

TWEESPAN,
DE SCHOOL IN BEWEGING!

SAMEN LEREN, SAMEN GROEIEN
In Tweespan biedt Villa Orion OPVANG VOOR PEUTERS
van 2 tot 4 jaar en BSO voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Samen met de andere kinderen
lekker binnen en buiten spelen en van elkaar leren.
Naast de school bevindt zich de kinder- en
peuteropvang van Doomijn. Onze school staat
tegenover De Hege Fonnen. Hier vindt u een
aanbod van diverse sporten, muziekles,
theater en dans.
Tweespan, de basisschool voor modern
en persoonlijk onderwijs.
Kom een kijkje nemen.
U en uw kind zijn van harte welkom!

Basisschool Tweespan

Betelgeuze 4 • 8531 MV  LEMMER • tel. 0514-563303
tweespan.lemmer@gearhing.net • www.tweespan-lemmer.nl
SCHOOLTIJDEN
8.30 uur tot 14.15 uur
Groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

