Over Vrijeschool de Es
Vrijeschool de Es is een basisschool
met 155 leerlingen en een groep
enthousiaste en gemotiveerde
leerkrachten. De school heeft als
motto: ‘kind mogen zijn’. Dit komt tot
uitdrukking in het onderwijs dat zich
richt op de ontwikkeling van het kind
in zijn totaliteit. Uw kind krijgt volop
de kans om zijn eigen kwaliteiten te
ontwikkelen en deze te laten zien.
De leerkrachten kijken goed naar de
ontwikkeling van iedere leerling; elk
kind wordt gezien.

Leren met hoofd, hart en handen
Naast het cognitieve leren, zoals
taal en rekenen, is er aandacht voor
kunstzinnige, sociale en motorische
vaardigheden. De kinderen werken veel
met hun handen en met natuurlijke
materialen. Brood bakken, hout
bewerken en een instrument bespelen
zijn vanzelfsprekend op de school.
De emotionele ontwikkeling van het kind
speelt binnen onze school een grote rol.
Uw kind leert bijvoorbeeld initiatiefrijk te

zijn en krijgt waarden mee zoals eerbied
en respect voor mens en omgeving.
Het Vrijeschool onderwijs stimuleert
zelfvertrouwen, eigen meningsvorming
en nieuwsgierigheid.
We laten de kinderen de gang van de
seizoenen intens beleven door het
vieren van de jaarfeesten zoals Pasen,
Pinksteren, Sint Jan in de zomer, Sint
Maarten, adventsperiode met Sint
Nicolaasfeest, Kerst en Driekoningen.

Resultaten
De school werkt binnen de kerndoelen/
referentieniveau’s van de rijksoverheid
en voldoet aan de wettelijke
verplichtingen. De school heeft in
2011 wederom een goede beoordeling
gekregen van de Onderwijs Inspectie en
kent een goede doorstroming naar HAVO
en VWO.

En verder…

~ is Vrijeschool de Es ook een hele
gezellige school die al 28 jaar bestaat;
~ betekent het ‘vrij’ in Vrijeschool niet

dat kinderen alles mogen en niets
moeten; de Vrijeschool biedt bij uitstek
veel structuur;
~ is de Vrijeschool een school waar
ouders op diverse vlakken meehelpen en
meedoen;
~ bevindt zich in hetzelfde gebouw
een kinderopvang met een goede
buitenschoolse opvang die aansluit bij
het Vrijeschool onderwijs;
~ is er een continurooster; dus dagelijks
1 keer brengen en halen;
~ heeft Vrijeschool de Es ook een
regiofunctie en komen de kinderen
niet alleen uit Assen, maar uit de wijde
omtrek.

Misschien iets voor uw kind?
Bent u bezig met de schoolkeuze voor
uw kind of twijfelt u of de huidige school
wel de goede is, dan bent u altijd van
harte welkom voor een gesprek.
U kunt hiervoor een afspraak maken:
T (0592) 30 91 05
E info@vrijeschoolassen.nl
De contactgegevens van onze school
vindt u ook achterop deze folder.
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