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Kinderen, ouders en medewerkers leveren hieraan met
veel plezier hun bijdrage.
Kinderen gaan met plezier naar de Lichtstraat en
ontwikkelen zich in een veilige en rijke omgeving. We gaan
uit van het unieke van ieder kind. We houden rekening
met verschillen, zonder individueel onderwijs te geven.
Samen met ouders dragen wij de verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van elk kind. De professionele
schoolstructuur, uitstekende ondersteuning en begeleiding
van de kinderen zijn hierbij essentieel.

ZONDER RELATIE GEEN PRESTATIE

Ons prachtige onderwijs is volop in ontwikkeling!

We zijn pas tevreden als
een kind na een dag
werken kan zeggen
…
Ik heb vandaag weer fijn
gespeeld, gewerkt, en
veel geleerd!

Onderwijs op maat
Alle kinderen zijn
van nature
leergierig.

De belangstelling en
de manier van leren
is voor elk kind
anders.

Elk kind is uniek. Wij
Wat zie je als je onze school bezoekt:
•
•

Stamgroepen met jongere en oudere kinderen die

onderwijs rekening

samenwerken en elkaar helpen;

met deze verschillen

Kringen en vieringen waar kinderen (zichzelf)
presenteren;

•
•

houden in ons

door het onderwijs

Weekplan waarmee kinderen hun eigen werk kunnen

af te stemmen op

plannen en verantwoordelijke keuzes maken;

het kind.

Leesfeest waar alle kinderen actief op eigen niveau
bezig zijn met leesactiviteiten;

•

Betekenisvolle thema’s rondom wereldoriëntatie
waar kinderen met veel plezier samenwerken;

•

Spettertijd waar kinderen in workshops bezig zijn
met verschillende technieken, creativiteit en
disciplines van kunst en cultuur;

•

Spelactiviteiten en de Lichtstraatdag waar kinderen
eigen keuzes kunnen maken en actief bezig kunnen
zijn.

Deskundige en
betrokken
medewerkers die dit
alles voor de
kinderen mogelijk
maken

Onze school werkt samen met
•

De veertien scholen van STROOMM,
in de regio Maas en Meijerij.
Zie ook www.stroomm.nl

De Lichtstraat
is misschien wel
de leukste school
van Vught.

•

De Nederlandse Jenaplanvereniging.
Zie ook www.jenaplan.nl

•

Samenwerkingsverband Maas en Meijerij.
Zie ook www.de-meijerij.nl

Maakt u gerust een
afspraak voor een
gesprek en een
uitgebreide
rondleiding.

•

Kinderopvang Onder de Pannen.
Zie ook www.kinderopvangonderdepannen.net
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