Wij zijn obs Skoatterwiis, Oudeschoot
We zijn trots op ons Kindcentrum, dat onderdeel is van het multifunctioneel centrum. Wij zijn het kloppend hart van Oudeschoot. Samen met onze partners, Kinderwoud en jeugdhulp, zijn we een veilige en fijne plek waar ieder zich welkom voelt.

‘Groeien met plezier’

kindcentrum
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Het doel van Skoatterwiis is kinderen de tools meegeven om
succesvol de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Het
vervolgonderwijs vraagt om kennis en vaardigheden. Maar
vooral een persoonlijke ontwikkeling die gericht is op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee.

school zijn kennen we je goed en we zorgen ervoor dat we samen
met jou en je ouders het beste uit jezelf weten te halen. Onze
kernwaarden zijn plezier en verbinding. Plezier maakt leren gemakkelijker. En natuurlijk krijg je bij ons een stevige basis. Na
acht jaar ben je helemaal klaar voor de volgende stap richting
de toekomst.

Kinderen van nu bepalen de wereld van morgen. Dat vraagt
veel van ons en dat kunnen wij niet alleen. Daarom slaan we
de handen inéén. Met ouders, school en samenleving. Samen
bereiden we onze kinderen voor op de toekomst. Deze verbondenheid maakt ieder kind sterker. Daarmee begint de toekomst
niet later maar nu! Wij vinden dat leren essentieel is om in de
toekomst succes te hebben. Bij ons krijg je uitdagende leerstof
op maat. Je leert over jezelf en de ander. Omdat we een kleine

Skoatterwiis wordt een gecertificeerde Vreedzame School. Wij
denken dat een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid dé
basis is voor goede schoolprestaties en welbevinden. Wij leveren
als kindcentrum een actieve bijdrage en maken kinderen en ouders bewust van het belang van een gezonde levensstijl.
We groeien met plezier op onze eigen wijze!
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