KOM LANGS EN MAAK KENNIS!
DAVID - OUDER

“Het is prettig dat de
leerkrachten, leerlingen en
ouders op een open manier met
elkaar communiceren. Het is
een positieve school en onze
kinderen voelen zich gekend.“

Is uw interesse gewekt? Maak een
vrijblijvende afspraak. Bel naar
076-5300006 of stuur een e-mail naar
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl.
Wij maken graag tijd voor u vrij.
Op de website www.kbspetrusenpaulus.nl
kunt u meer informatie vinden over onze
school. Op www.scholenopdekaart.nl zijn
onze onderwijsresultaten te bekijken.

Roland Holststraat 16
4819 HR Breda
(076) 530 00 06
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl
www.kbspetrusenpaulus.nl

WAT MAAKT KBS PETRUS EN PAULUS ZO
BIJZONDER?

Veel ruimte om creatief talent te ontwikkelen.

Kbs Petrus en Paulus is een ondernemende basisschool in de wijk
Boeimeer in Breda. Een goede sfeer staat hoog in het vaandel.
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling de ruimte krijgt om
zichzelf te zijn en kan ontdekken waar zijn of haar talenten liggen.
Door korte lijntjes te houden tussen leerkrachten, ouders en
leerlingen is het duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten en
halen we samen het beste naar boven bij ieder kind.

Een onderzoekende en nieuwsgierige houding wordt
gestimuleerd door thematisch werken.

LEERLING GROEP 3

Grote betrokkenheid bij leerlingen. Veel
samenwerking tussen leerlingen.

“Het is een super leuke school!”

Continurooster.
Ontwikkeling Kindcentrum samen met Kober Kinderopvang. Er
is al voor-tussen- en naschoolse opvang in ons schoolgebouw.
Leerlingen hebben een eigen inbreng bij de voortgang van
hun ontwikkeling.

BIJ KBS PETRUS EN PAULUS VINDEN WE SAMEN
VIEREN EN SAMEN BELEVEN BELANGRIJK. OP
ONZE WEBSITE STAAT MEER INFORMATIE OVER
WAT WE DOEN EN WAAR WE VOOR STAAN:
WWW.KBSPETRUSENPAULUS.NL

Onderwijs op maat.
Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk.

DIRECTEUR:

ONTDEK JE
KRACHT,
KOM SAMEN VERDER!

“Wij vinden het belangrijk dat een kind
zichzelf kan zijn en alle ruimte krijgt om op
zoek te gaan naar zijn talenten. Petrus en Paulus
zorgt voor een veilige en prettige sfeer waarin
uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

