Onze schoolvisie

RUIMTE
Bij ons krijg je ruimte om jezelf te
zijn en kritisch na te denken.
We stimuleren je zelfstandigheid.
We creëren de ruimte om jouw
talenten en vaardigheden op alle
gebieden te ontwikkelen.
Onze groene school biedt je letterlijk
en figuurlijk zuurstof.

TEAM
We zijn een dynamisch team dat van
aanpakken weet.
Op onze school aanvaarden we
elkaars eigenheid, ieder van ons
betekent een meerwaarde.
We streven ernaar dat iedereen met
plezier en volle goesting naar school
komt.

FAMILIAAL
Je leert van elkaar in een
samenwerkende omgeving.
Bij ons zorgt kleinschaligheid voor
verbondenheid.
Zorg voor elkaar, vertrouwen en
verantwoordelijkheid liggen aan de
basis van onze familiale sfeer.

Een school waar uw kind
zich thuis voelt!
Kom een kijkje nemen op
onze infoavond

Geen infoavond??Wat nu??
Jammer, maar omwille van de Coronamaatregelen kunnen de infoavonden niet
doorgaan. We hebben gezorgd voor een
creatieve oplossing!!
Er werd een leuk filmpje gemaakt waarin je
het dagverloop in de peuterklas en eerste
kleuterklas kan meevolgen. Link Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=7Y8nE8-jN-8

Neem zeker contact op met de school, geef je
E-mailadres door en wij bezorgen je het
filmpje. We maken zeker tijd om jullie
persoonlijk op de school uit te nodigen op
een corona-veilige-manier. Daarvoor maak je
best vooraf een afspraak met de school.
We kunnen jullie ontvangen na de schooluren.
Ben je benieuwd geworden??
Contacteer ons vlug:
TEL 056 45 57 72
Bart.Desmet@gszwevegem.be

GEMEENTESCHOOL SINT-DENIJS
DALESTRAAT 40
8554 SINT-DENIJS
TEL 056 45 57 72
Bart.Desmet@gszwevegem.be
https://www.facebook.com/gemeenteschoolsintdenijs

Onze KLEUTERS

Onze LAGERE afdeling
uitdagend leerklimaat

We streven naar een optimale
ontplooiing van alle kleuters.

differentiatie op maat van het kind

extra ondersteuning door
een kinderverzorgster

klasoverschrijdende activiteiten

gescheiden speelplaatsen
kleuter/ lager

(tandemlezen, leeshol, leesouders,…)
aanbod verschillende
levensbeschouwingen

met daarnaast 2 extra patio’s
met speelmogelijkheden

digitale borden in alle klassen

binnen- en buitenzandbak

overal computers in de klas.

veel bewegingsmateriaal
voor vrij spel
zeer ruime, modern ingerichte
kleuterklassen
kleuterzwemmen in het
derde kleuter
observaties en oudercontact

eigentijdse muzische lessen
leesbevorderende activiteiten

ingerichte computerklas
I-pads in de klassen.
grote turnzaal

