
                                                                                
 

 

Persbericht van De Wegwijzer – 09-04-2015 
Afbeelding te downloaden via: http://bit.ly/1CtGeg1  

 

 

Spectaculaire open avond basisschool De Wegwijzer 
Donderdag 30 april Paulus Potterstraat in Zutphen 

Zutphen - ‘Trots op jezelf, samen sterk!’ is het motto van Cbs De Wegwijzer. 

Benieuwd wat dit precies betekent? Altijd al eens binnen willen kijken op de school? 

Kom dan op donderdag 30 april tussen 17.30 en 19.00 uur naar de gezellige open 

avond. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom: volwassenen én kinderen. 

De Wegwijzer werkt met MI-onderwijs, dit staat voor ‘meervoudige intelligentie’. Want 

intelligentie is méér dan goed zijn in taal en rekenen. Het is ook creativiteit, sportiviteit 

en muziek maken. Elke groep werkt steeds een periode aan een thema. De kinderen 

zetten samen al hun talenten in. Want als je gebruikmaakt van je talenten, leer je 

meer en ben je trots op je jezelf. 

Voor en door kinderen 

Op 30 april, tijdens de open avond, sluit elke groep hun thema af. Zo hebben de 

kleuters gewerkt aan het thema ‘Familie’ en groep 6 aan ‘Bewegen is gezond’. 

Tijdens de avond zien bezoekers door de hele school de resultaten: verhalen, 

tekeningen, presentaties, foto’s en meer. Van elke leerling is er wel iets te zien. 

Ontdek De Wegwijzer 

Ook leerkrachten en ouders zijn op de open avond. Zij vertellen meer over MI-

onderwijs en delen graag hun ervaringen. Maak kennis met elkaar en met De 

Wegwijzer, en geniet van een hapje en een drankje. Ook willen de ouders en 

leerlingen hun bezoek graag verrassen. Hiervoor wordt een spectaculaire activiteit 

georganiseerd. 

Kom ook! 

Benieuwd naar Cbs De Wegwijzer en de manier van lesgeven? Altijd al eens binnen 

willen kijken? Kom op donderdagavond 30 april tussen 17.30 en 19.00 uur naar de 

Paulus Potterstraat 4 in Zutphen. 

 

Suggestie fotobijschrift: 

Het motto van De Wegwijzer: 'Trots op jezelf, samen sterk!' 

Noot voor de redactie:  

http://bit.ly/1CtGeg1


                                                                                
 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl  
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