Wij zijn obs Akkrum, Akkrum
Obs Akkrum is een veilige thuishaven. Er is bij ons op school veel ruimte voor samen vieren en plezier maken.
Iedereen is van harte welkom. Bij ons op school wordt ieder kind gezien. Je voelt je er snel thuis.

‘Midden in de wereld en
meer dan een overbrenger

We leren onze leerlingen, naast de basisvakken, vooral ook
kritisch en creatief denken. We werken veel samen en zo
lukt het vaak beter om problemen op te lossen. Een veilige,
coachende omgeving is voor ons een absolute voorwaarde.
We vinden het heel belangrijk om goed en respectvol met elkaar en de omgeving om te gaan. We hebben graag iets voor
elkaar over en we zetten ons in voor goede doelen. Samen
kunnen wij de wereld aan!
We willen vooral dat onze leerlingen, in de acht jaar dat ze bij ons
zijn, zichzelf goed leren kennen. Bij ons leren ze vertrouwen te
hebben in eigen mogelijkheden. Ze leren een eigen mening te
vormen. Ze leren goed te luisteren en zelfstandig te werken.
Zo ontwikkelen we het creatieve, kritische denkvermogen van
kinderen. Het is onze taak om kinderen te ondersteunen en

uit te dagen op al deze vlakken. Daarbij leggen we de lat hoog.
De school is bovendien een ‘Gezonde school’. Onze kinderen
zijn zich bewust van een gezonde levensstijl. We wijden lessen
aan gezonde voeding en doen veel aan sport en bewegen.
Soms is er zelfs een groentesoepje uit de eigen groentetuin.
De mening van onze kinderen doet ertoe! We hebben een
leerlingenraad. En we bevragen en betrekken onze leerlingen
bij hoe ze zich voelen op school. Onze leerlingen zijn over het
algemeen heel erg tevreden. Daar blijven we met elkaar hard
aan werken.
Zo gaan we vol vertrouwen
de toekomst tegemoet!

De Stringen 1, 8491 HA Akkrum T 0566 - 651 687 E obsakkrum@ambion.nl I www.obsakkrum.nl

38

39

