Bent u op zoek naar een christelijke
basisschool waar Jezus leeft?

EBS De Oase is een evangelische basisschool, gevestigd in Almere-Buiten.
Wij hebben een duidelijke missie en visie: we bieden goed onderwijs én
christelijk onderwijs. Naast het ontwikkelen in zelfvertrouwen, competenties
en talenten, leren onze kinderen Jezus kennen en volgen.

Op 14 februari en 21 maart 2018 hebben wij een inloopochtend
tussen 9:30 en 12 uur voor nieuwe ouders en belangstellenden.
U bent van harte welkom om kennis te komen maken, een
rondleiding te krijgen, materialen/methodes te bezichtigen en
vragen te stellen. Graag even aanmelden met een telefoontje of
een mailtje. Wie weet tot ziens!
EBS De Oase
H.J.A. Hovens Grevestraat 1
1333 KX Almere
036 5376532
deoase@haal.nl
www.ebsdeoase.nl

GELOVEN – Bijbelgetrouw en
met passie
Ons geloof is de basis van elke
dag. Wij willen onze kinderen
leren om Jezus te volgen. Elk
kind is een parel in Gods hand.
Vanuit deze visie geven wij
vorm en inhoud aan
bijbelgetrouw onderwijs. Dit
doen we met passie en samen
met de kinderen en met
ouders. Onze identiteit is
zichtbaar en voelbaar op onze
school.

SAMEN - Veiligheid en
structuur
Wij bieden een veilige
omgeving, waarin kinderen
zichzelf kunnen en mogen zijn.
Wij investeren in onze
groepen en hechten belang
aan het bouwen aan relaties
tussen de leerkrachten en de
kinderen en de kinderen
onderling. We leren en werken
samen. We vinden het van
belang om structuur te bieden
aan onze kinderen binnen ene
veilig klimaat.

PROFESSIONEEL –Kindgericht
en in beweging
We zijn een school in
beweging. We houden onszelf
scherp om kwalitatief goed
onderwijs te bieden. De
optimale ontwikkeling van de
kinderen is ons uitgangspunt.
Wij willen het beste uit onze
kinderen halen: dat zij
optimaal kunnen ontwikkelen.
Wij hechten hierbij belang aan
de inbreng van onze kinderen
en ouders.

EBS De Oase … een school waar Jezus leeft!

