EEN WOORD VOORAF
Geachte ouders,
Voor u ligt de schoolgids van de Ds. G.H. Kerstenschool voor het schooljaar 2018-2019.
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar krijgt u een bijgewerkte schoolgids.
Uitgebreide informatie over de school kan leiden tot een beter wederzijds contact en helpt
misverstanden te voorkomen. Tevens heeft de schoolgids een functie voor ouders die hun kind willen
aanmelden. Mede op grond van de omschrijving van waar de school voor staat, kunnen zij beslissen
of hun kind op onze school past.
Wij willen in deze schoolgids aangeven:
 welke achtergronden en uitgangspunten de school heeft,
 welke onderwijskundige en opvoedkundige doelen de school nastreeft,
 welke opzet het onderwijs kent,
 hoe de zorg voor de kinderen is georganiseerd,
 wat van ouders en verzorgers verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten.
Kortom, de schoolgids verstrekt u gegevens die nuttig zijn om bij de hand te hebben. Vooral voor
ouders die aan het begin of in de loop van dit schooljaar voor het eerst bij de school betrokken raken,
biedt deze schoolgids een helpende hand om bekend te raken met de gang van zaken op onze school.
De tekst van de schoolgids vindt u ook op de website www.dsghkerstenschool.nl.
Het is nodig om eensgezind te zijn als het gaat om de opvoeding van en het onderwijs aan onze
kinderen. Uw belangstelling en medeleven zijn onmisbaar voor ons schoolleven en stimuleren en
motiveren uw kind(eren).
De doelstelling van ons onderwijs is met de kinderen om te gaan zoals Gods Woord het ons zegt in
Spreuken 22:6 : ‘Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud zal
geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ Die plicht geldt natuurlijk niet alleen voor de Bijbelles,
maar voor het gehele schoolgebeuren.
Het is van het grootste belang dat we ons hierbij afhankelijk mogen weten van Gods zegen. Zonder die
zegen zal al ons werk vruchteloos blijken te zijn. Daarom vragen we u dringend om het werk op onze
school voortdurend in uw gebeden te gedenken.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
P.A. Baaijens
A. van Gent
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