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“We vinden het fijn dat de 
leerkrachten niet alleen 

hun best doen om de 
kinderen goed onderwijs 

te geven, maar ook om 
het Woord dicht bij het 
kinderhart te brengen. 

Er is niet alleen oog voor 
het hier en nu, maar ook 

voor de eeuwigheid.“
Ouders Klijn (ouders van Joas, groep 1 / 2)

informatieavond en open morgens
Eerst laagdrempelig kennismaken? Bezoek onze 
informatieavond en open morgens. Kijk op de website 
voor de actuele data. Graag tot ziens! 

meer informatie en Aanmelden
Voor meer informatie of een vrijblijvend kennis-
makingsbezoek kunt u contact opnemen met meester 
De Bruijn via e-mail (m.debruijn@koelmangorinchem.nl) 
of via onderstaand telefoonnummer. 
Als u een aanmeldpakket wilt ontvangen of uw 
kind(eren) wilt aanmelden, kunt u contact opnemen 
met juf De Jongh (a.dejongh@koelmangorinchem.nl) 
of via onderstaand telefoonnummer.

“Het leerlingenvervoer wordt door de 
ouders gedragen vanuit de gedachte:

 'Met elkaar, voor elkaar'.“
Familie Vos

 Geleid door Gods Woord,  

 gericht op het kind,  

 gelet op ieders gaven. 

Welkom 
op onze school

streekschool
Onze school is een streekschool. We hebben daarom
een vervoerscommissie die meedenkt en ouders
adviseert en waar mogelijk helpt om het vervoer
van de leerlingen van en naar school zo gemakkelijk
mogelijk te maken.



’’Onze drie dochters 
van 10, 8 en 5 jaar 
oud gaan al jaren 

met veel plezier 
naar school. Ieder 
jaar zijn wij weer 

onder de indruk 
van de toewijding, 

liefde en persoonlijkE aandacht die de 
kinderen van de leerkrachten ontvangen. 

De meisjes zijn trots op hun meesters 
en juffrouwen en komen iedere dag 

enthousiast uit school.’’
Ouders Van Heukelum

christelijk onderwijs 
met oog en hart voor uw kind 
 
De Ds. Koelmanschool is een school voor 
reformatorisch basisonderwijs. Dat houdt in dat 
Gods Woord de basis is voor ons handelen, heel de 
dag door. Het vormt de leidraad voor ons onderwijs. 
Onze (kwalitatief goede) leerkrachten hebben daar 
een centrale rol in. 

Dat wordt zichtbaar in:
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Speciaal voor de onderbouw

 Boeiende thema’s en rijk spel waarin kinderen 
uitgedaagd worden om te leren;

 Er wordt veel tijd besteed aan het stimuleren en 
begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen, 
waarbij we hen nauwkeurig volgen;

 Oog voor het pedagogisch warme klimaat waarin 
het kind zich veilig voelt (ook in 3-8);

 Goede aansluiting op groep 3.
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“Wat is het mooi om te zien 
hoe ‘mijn’ kinderen van groep 

3 ontwikkelen! Het jonge 
en speelse kind leert lezen 
en duikt in boeken. Wat een 

zegen dat ze dan ook de Bijbel 
kunnen lezen.“

Juf Van Herwijnen
 (leerkracht groep 3)

“Elke dag geniet ik 
van het enthousiasme 

van het jonge kind 
om te leren. Ik vind 
het mooi om te zien 

dat ze de wereld leren 
begrijpen door hun 

spel. Spelen is leren! Ik 
volg de kinderen in hun spel en daag 
hen uit om te ontwikkelen. Prachtig 
om de kinderen op deze manier in een 

veilige omgeving te zien groeien.“
Juf Doornhein (leerkracht groep 2)

Rust, regelmaat en reinheid - van de 
instroomgroep t/m groep 8;
Goede zorgstructuur door professionele 
aandacht voor zorgleerlingen, zowel binnen 
als buiten de groep;
Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben,
is er een gedegen plusklas;
Liefde onder collega’s, onder leerlingen en 
tussen leerkracht en leerling;
We besteden veel aandacht aan het lezen en
begrijpen van verhalen en teksten;
Voor het uitleggen van de leerstof gebruiken we
methoden waarbij zo goed mogelijk wordt
aangesloten bij de behoeften van de leerling.
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