De Lispeltuut: samen voor sterk onderwijs!
‘Samen’ is het kernwoord op De Lispeltuut. Samen praten, samen
werken, samen spelen en samen vieren zijn de pijlers van ons onderwijs.
Kenmerkend voor onze school zijn de betrokkenheid en de openheid:
alles is bespreekbaar en iedereen is welkom.

“De Lispeltuut is voor mij een droomschool
omdat we hele leuke projecten doen én
hard werken. Ik leer hier veel, maar het
is ook gezellig.”
(leerling Saar)

“Als je de school in komt merk je de gezellige en ontspannen
sfeer. Het enthousiasme en de betrokkenheid van het team
zijn heel goed merkbaar. De Lispeltuut is echt een school waar
team en ouders samen willen werken aan een mooie onderwijstijd
voor kinderen. We kijken weer vol vertrouwen de toekomst in.”
(ouder)

“Ik heb bewust gekozen voor deze
school vanwege de stamgroepen en het
leerklimaat. Kinderen van verschillende
niveaus en leeftijden leren samen en
werken samen, net zoals in het echte
leven.” (ouder)

“We investeren volop in de kwaliteit van ons onderwijs en dat is
duidelijk voelbaar. De afgelopen tijd is de rust teruggekeerd op
school. Onze ambitie? Dat kinderen een fijne tijd hebben en dat
zij een stevige basis hebben voor de toekomst!”
(directeur Margje)
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Hey kinderen en ouders uit Hedel...

KEN JE ONS AL?

Bevlogen leerkrachten. Betrokken ouders. Blije kinderen.
Samen maken wij De Lispeltuut tot een gezellige, kleinschalige en goede school. Zo garanderen wij: ieder kind
komt...

... elke dag met plezier naar school!
•

Als kinderen zich fijn voelen, leren zij het meeste.
Daarom hebben we oog voor de persoonlijkheid en
de behoeften van elk kind. Samen werken we elke
dag aan een veilige sfeer en aan sterk onderwijs. En
dat werkt, zo zeggen de Inspectie en onze leerlingen
in juni 2019: “Dit was een leuk en leerzaam jaar op
een top school!”
Lees meer op onze nieuwe site: www.delispeltuut.school
Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen en ervaar het zelf; je bent welkom!

