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't Hoge is een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent.

Dit zorgt voor een warme, familiale sfeer, Respectvol omgaan

met kinderen en volwassenen dragen wij hoog in het

vaandel. Bij ons telt elk kind, want elk kind is uniek. Zich

goed voelen op school en in de klas vinden wij een noodzaak

om tot leren te komen.

Als school zijn we heel toegankelijk; bij vragen kunt u

makkelijk terecht bij de leerkrachten of de directie. Ook de

christelijke waarden zijn voor ons als katholieke school erg

belangrijk; die proberen we mee te geven in het leven van

elke dag.

WAT HEEFT ONZE SCHOOT TE BIEDEN?

De allerkleinsten kunnen bij ons instappen in een

peuterklasje. Peutertjes die het nodig hebben, kunnen onder

toezicht over de middag slapen in het slaapklasje,

Daarnaast hebben we een eerste, tweede en derde kleuterklas.

Onze kleuters eten apart en spelen op een aparte

kleuterspeelplaats. Met een weekbriefje worden de ouders

op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de klas.

De kleuters worden goed opgevolgd door de klasleerkracht

en de zorgleerkracht.

Wij vinden de totale ontwikkeling van het kind prioritair.

Onze leerkrachten hebben aandacht voor alle vakken. We willen

dat onze kincieren hun talenten ontdekken en leren ontplooien.
'Leren leren' vinden wij belangrijk, dat bouwen we gradueel op

van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Ook bieden we een

korte en lange studie aan vanaf het derde leerjaar.

. familiale sfeer en kleinschalig (van elk jaar één klas)

. vlot bereikbaar

. eigen voor- en naschoolse opvang

' korte en lange studie vanaf het derde leerjaar
. veelzijdig en gemotiveerd schoolteam

met een mix van verschillende leeftijden
. zorg voor welbevinden van kinderen en personeelsleden
. goed uitgebouwde zorgwerking in kleuter en lager

'oog voor een gezonde levensstijl en voeding
. afzonderlijke speel- en eetruimte voor kleuter en lager
. sterke inzet op mediawijsheid en -vaardigheden
. sportieve school die deelneemt aan

buitenschoolse sportactiviteiten
. zeeklassen en surfklassen

' goede samenwerking met Vives, WZC 't Hoge,.. .

. aandacht voor gÍoene initiatieven

' actieve en betrokken ouderwerkgroep

Er is elke weekdag, ook op woensdag, opvang 's morgens

vanaÍ 7.00 u. en 's avonds tot 18.30 u.

0p woensdagmiddag is er mogelijkheid om warm te eten

of eigen lunchpakket.
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OPENINGSUREN'T HOGE ! lesuren toezicht I j voor- en naschoolse opvang
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