
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our 

house!” - 

Annie D. 

Balitmore 

OPENDEURDAG  
7 FEBRUARI ‘20 
VAN 14.00 TOT 19.00 

 

 

                  Waar  elk  

                  kind schittert! 

 



 
Een school  met  
kwalitatief onderwijs 
 we  zijn een gemotiveerd team; 
 aandacht voor leren studeren; 
 digitale borden; 
 moderne methodes en boeken; 
 we werken aan de totale ontwikkeling van elk 

kind : vaardigheden, attitudes en kennis, als-
ook aandacht voor beweging en motoriek; 

 we moedigen onze kinderen aan als 
        ze het moeilijk hebben of als ze hun  
        grenzen verleggen; 
 

Elk kind is uniek met zijn eigen 
       talenten en interesses …  

iedereen schittert! 
  

tijd en ruimte voor iedereen 
 voor ouders : directie en leerkrachten staan 

steeds klaar voor een luisterend oor, om te 
praten over de vorderingen van hun kind, 
voor en na school staan de leerkrachten klaar; 

 we communiceren open en duidelijk : nieuws-
brieven, website, facebookpagina, ... 

 we hebben een kinderraad, schoolraad en 
ouderraad; 

 
Een school  met  
veilig leer-en leefklimaat 
 we maken duidelijke afspraken /regels over 

alle klassen heen; 
 zich goed voelen op school  is onze basis-

voorwaarde; 
 We dragen samen zorg voor het milieu; 
 aparte  speelplaats voor de kleuters; 
 tijd  voor mindfulness en yoga; 
 vriendelijk contact tussen kinderen, ouders 

en schoolteam; 
 
aandacht voor de totale ontwikkeling 
van het kind 
 Op maandagmiddag is er KOOR  voor wie 

graag  zingt ; 
 Elke middag organiseert meester Gregory 

wedstrijden hockey, netbal, … met een finale 
tegen het lerarenteam; 

 Gezonde voeding : wij drinken enkel water 
en brengen fruit mee naar school. We bie-
den ook warme maaltijden en soep aan; 

 Elke dag leest iedereen een kwartiertje op 
een leuke leesplek; 

 Leerrijke uitstappen 
 Doen mee aan project ‘Mooimakers’ 
           En nog zoveel meer ….. 
 
een hart voor elk kind 
 iedereen is verschillend, maar toch gelijk-

waardig; 
 we zorgen samen voor iedereen; 
 extra begeleiding voor kinderen met bijzon-

dere zorgen; 
 elk kind kan op eigen tempo evolueren. 

DE LEERHEIDE … een 
open, warme ‘dorps’school 
 met kleuter—en lager onderwijs; 
 redelijk rustig gelegen in het centrum van de  
         parochie; 
 iedereen kent iedereen; 
 familiale sfeer waar iedereen uniek is; 
 een open kijk op de wereld: in onze school 

wordt tijd gemaakt voor culturele, sportieve 
en sociale activiteiten. Zo zijn er bijvoor-
beeld: grootouderfeest, sinterklaasfeest, car-
naval, schoolfeest, sportdagen, uitstappen, 
toneel, solidariteitsacties, … 

 bij ons is alles klein, maar fijn! 
 

christelijke school 
Een christelijk geïnspireerde opvoeding met 
ruimte voor eigentijdse  vieringen en maandope-
ningen waar we een deugd (vriendelijkheid, res-
pect, samenwerking, verdraagzaamheid, …) cen-
traal zetten.  
 
We vieren samen met de parochie. 
 
We steunen goede doelen. 
 


