
 
 
PERSUITNODIGING VAN CBS ARCADE WARNSVELD 
Het Horseler 1, Warnsveld 
 
 
Feesteli jke heropening CBS Arcade 
 
Warnsveld – CBS Arcade is afgelopen zomer helemaal aangepast aan het nieuwe 
onderwijs en het nieuwe leren. Dit willen wij graag vieren met een open huis op 
zaterdag 1 oktober. Graag nodigen wij u van 13:00 uur tot 15:30 uur uit om een 
kijkje te nemen in onze vernieuwde school. 
 
International Primary Curriculum (IPC) 
CBS Arcade hanteert het International Primary Curriculum (IPC). We geloven dat 
kinderen, net als volwassenen, vorm geven aan hun eigen leren. Dat wil zeggen: wat 
zij leren is gebaseerd op wat de kinderen zelf in het leerproces inbrengen. We 
stellen (persoonlijke) leerdoelen op en behandelen onderwerpen die kinderen 
aanspreken. In onze ogen is deze leerlijn de beste ondersteuning om leerkrachten te 
helpen kinderen op school te laten leren.  
 
Open ruimtes 
Leerlingen zitten niet meer vast in één klaslokaal, maar leren ook zelfstandig werken 
aan de ontwikkeling van basiskennis en vaardigheden. Dit gebeurt in de leerpleinen. 
De leerpleinen is in de lokalen en op de gangen. Door middel van schuifdeuren zijn 
deze ruimtes met elkaar verbonden. Zo ontmoeten kinderen van verschillende 
leeftijden en niveaus elkaar en leren ze met en van elkaar. Op deze manier kunnen 
kinderen in eigen tempo en op eigen niveau werken.   
 
Aangepaste meubels 
De school werd vernieuwd en daarom was het ook tijd voor nieuwe meubels. De 
leerlingen zitten niet meer aan hun eigen bureautje, maar aan groepstafels met 
stoelen die op hoogte versteld kunnen worden. Leerkrachten kunnen op deze 
manier op gelijk niveau kunnen communiceren met de kinderen.  
 
 
 
 



3d printer 
Vanaf 1 oktober zal CBS Arcade ook beschikken over een nieuwe 3d printer. De 
kinderen krijgen les in hoe een 3d printer werkt en gaan werken aan opdrachten, 
met als doel: zelf iets kunnen printen in 3d. Hoe cool is dat?! 
 
Kom ook! 
Nieuwsgierig naar de veranderingen binnen CBS Arcade? Neem op zaterdag 1 
oktober een kijkje aan Het Horsteler 1 in Warnsveld, tussen 13:00 uur en 15:30 uur. 
 
 
Noot voor de redactie: 
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 
 
 


