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De Pelikaan is een open christelijke basisschool. In lijn met de grondslag en het

doel van onze vereniging geven wij op De Pelikaan vorm aan eigentijds christelijk

onderwijs. Wij vertellen  de verhalen uit de Bijbel en geven hier vanuit het hier en

nu betekenis aan.   Leerlingen op onze school krijgen gedurende hun

basisschooltijd een christelijke basis mee. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen

Gods liefde leren kennen.

In alle groepen worden de verhalen uit de bijbel verteld, bidden we en zingen we

christelijke liederen. Er wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan

de christelijke feesten; een viering in de groep, met groepen samen of in de kerk.

Ook hebben we wel eens een thematische wandeling door de wijk. De nadruk ligt

op het verhaal uit de bijbel. Daarbij vinden we de sfeer en gezelligheid rondom

deze feesten ook erg belangrijk

Eén keer per schooljaar organiseren we in samenspraak met de kerkelijke

gemeenten uit Putten een bijbelse themaweek. Deze themaweek wordt elk jaar

afgesloten met een dienst in een van de kerken in de gemeente Putten. 

Wij zijn een open christelijke basisschool: iedereen die zich bij ons thuis voelt, is

welkom. Daarbij is ruimte en variatie mogelijk. Ook ouders die geen of een ander

geloof aanhangen, zijn welkom op onze school. Wij vragen wel respect voor onze

identiteit. Evenzo hebben wij respect voor de ouders en hun kinderen, voor hun

levensovertuiging, hun culturele of maatschappelijke achtergrond en hun

geaardheid.



Op De Pelikaan nemen we de kinderen serieus. Er wordt veel met hen gepraat.

We willen hen laten zien dat ze belangrijk zijn in deze maatschappij en stimuleren

hen daarom in hun zelfstandigheid. Als er iets is nemen we de tijd voor de

kinderen. We vinden het belangrijk dat ze zich thuisvoelen.

Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Ouders en school zijn

samen bezig met de opvoeding. Wij vinden het daarom prettig een goed contact

te hebben met ouders. Goed contact komt van twee kanten. Daarom zijn ouders

altijd welkom op school, hun inbreng wordt door ons op prijs gesteld. Samen

moeten we het doen. Het gaat immers om uw kind.


