
Nieuws van de
Palmenhof
De basisschool in Sint Laurens, de Palmenhof, is een
kleine, gezellige, overzichtelijke, Christelijke basisschool,
gelegen aan de Noordweg, tussen Brigdamme en het dorp
Sint Laurens in. Momenteel hebben we ongeveer 65 leerlingen op onze school. Dat de
school klein is, zien wij als een groot voordeel; de kinderen krijgen veel individuele aandacht,
de leerkrachten kennen alle kinderen goed en er worden veel activiteiten met de hele school
gedaan. Op onze school zijn de lijnen kort en we helpen elkaar bij het bieden van goed
onderwijs.

Ontwikkeling, Aandacht, Samen, Doelgericht en Plezier
Dit zijn onze vijf kernwaarden waar we voor staan. Dit mondt
uit in onze missie dat we 'Samen groeien in geborgenheid'.

Activiteiten
Een enthousiast lerarenteam en een grote groep enthousiaste
ouders zorgen voor veel leuke en mooie activiteiten. Zo doen
we bijvoorbeeld naast alle'gewone' lessen o.a. mee met de
kinderboekenweek, KinderKunstWeek, Koningsspelen,
buitenlesdag, gezonde lunch projecten en nog veel meer. Ook
besteden we projectmatig aandacht aan goede doelen, we
doen bijvoorbeeld mee met het schoenendozen project,
wandelen voor water en houden collectes bij vieringen.

Schoolplein
Momenteel zijn we druk bezig met het groener maken van ons
schoolplein. Er is een prachtig ontwerp gemaakt en samen met
een groep ouders willen we er een plein van maken waar kinderen

nog beter kunnen spelen, de
natuur kunnen ontdekken en
waaf ze samen kunnen
genieten van het buiten zijn.

Moestuin
Met behulp van subsidies
hebben we een aantaljaar
geleden de moestuin voor onze
school kunnen realiseren. Ieder

Luisteren noor een verhoal tijdens het
voorleesontbijt

jaar halen we een lekkere oogst binnen. We vinden het
enorm leerzaam voor de kinderen om in de tuin te werken.
Vindt u het leuk om een keertje te helpen in onze
schooltuin? Van harte welkom! Aanmelden via juf Sandra.

het nieuwe schoolplein wordt heel
mooi!

groot en kein werken vaak samen

lekker spelen op ons zonnige

tg


