CBS
De Saenparel
Een goede school in een mooie wijk!

(Voorheen CBS De Keizel)

Wie zijn wij?
O

nze school staat vlakbij
de Zaan in Zaandam.
Met de juiste aandacht en
zorg ontwikkelen onze kinderen
zich tot prachtige parels!
Vanuit onze Christelijke
identiteit werken we vanuit
de kernbegrippen respect,
acceptatie, waardering en zorg
voor elkaar.
Ons gebouw dateert van 1930
en heeft de charmes van een oud
schoolgebouw. De inrichting
is echter modern, net als
ons onderwijs!
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Wat willen wij?
 at de kinderen van de Saenparel opgroeien tot
D
evenwichtige mensen
Dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt
 en sfeer waar kinderen en leerkrachten met plezier werken en
E
betrokken zijn, waarin ieder zich veilig en gewaardeerd voelt
Constante verbetering, van de school en de leerlingen
Wij leren kinderen rekenen, lezen en taal, maar ook samenwerken,
communiceren en problemen oplossen

Hoe doen we dat?
  Door het gebruik van moderne lesmethodes  
  Door het
gebruik van ICT in het onderwijs (digiborden, touchscreen, ICT lessen)  
  Door
aantrekkelijke activiteiten zoals koken, sportactiviteiten, uitstapjes, werken met
thema’s, vieringen en nog veel meer!  
  Door het stellen van doelen met de kinderen  
  Door de ouders bij ons onderwijs te betrekken  
  Door professionele leerkrachten die zich
constant verbeteren  
Door
onze
resultaten
heel
goed
te analyseren en onze doelen steeds wat
  
hoger te stellen  
  Door alle kinderen de aandacht en de zorg te geven die ze nodig hebben  
  
Door een goede samenwerking met de peuterspeelzaal verbonden aan onze school  
Door
  
met onze partners van de Brede School Rosmolenwijk, voor alle kinderen uit de wijk, activiteiten
op sportief en cultureel gebied te organiseren, tijdens en na schooltijd.

Wilt u meer weten?
U bent van harte welkom! Voor een persoonlijke
afspraak en/of meer informatie kunt u contact
opnemen met Marjon de Boer, directeur.
CBS De Saenparel
Herderinstraat 1, 1502 ND Zaandam
T 075 616 57 34
E info@saenparel.nl   I www.saenparel.nl
N.B. Tot september 2011 heette onze school CBS De Keizel.

