
IKC De Garve 
• Veilig en vertrouwd

• Binnen en buiten 

 leren en spelen

• Verbinding tussen 

 school en dorp

• Onderwijs en opvang 

 geïntegreerd

Spelen en leren 

van 07.00 

tot 18.30 uur

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 07.00 – 18.30 uur

Meer informatie, rondleiding en aanmelden 
Wilt u meer weten, een rondleiding of uw 

kind aanmelden? Neem dan contact op met 

de schoolleider per telefoon 0575 - 441 473 of 

mailen naar directie@bsdegarve.nl. 

Locatie en contactgegevens IKC De Garve 
Dorpsstraat 19 - 7234 SM Wichmond 

Telefoon: 0575 - 441 473 

Mail: directie@bsdegarve.nl 

www.bsdegarve.nl 

Kijk ook eens op: 

www.bsdegarve.nl  en  

www.avonturijn.nl 

Kinderopvang Avonturijn 

is HKZ gecertifi ceerd.

Basisschool De Garve werkt samen met Kinderopvang Avonturijn

Kinderen ontwikkelen zich het best in een prettige omgeving. Een plek 

waar ze het echt naar hun zin hebben en waar ze zich veilig voelen. 

Omdat we als opvang en onderwijs onder één dak samenwerken, zijn 

we in staat om goed op elkaar aan te sluiten. 

‘Met plezier elke dag
een stukje wijzer’

Welkom bij Integraal Kindcentrum De Garve. De plek 
waar opvang en onderwijs hand in hand gaan.

 Onderwijs voor de toekomst 
 Kleinschalig, veilig en vertrouwd
 In verbinding met het dorpwww.bsdegarve.nl

“Er is een heel dorp nodig 
om een kind op te voeden.”
Om te kunnen functioneren in de maat-

schappij hebben kinderen verschillende 

vaardigheden nodig. Wij stimuleren de 

ontwikkeling van deze vaardigheden door 

kinderen te leren om relaties met anderen 

te leggen binnen en buiten de school. Wij 

investeren veel in gastlessen van en uit-

stapjes naar ondernemers uit de omgeving 

en leggen zo de verbinding met het echte 

leven. Onze intentie is om de buitenwereld 

naar binnen te halen en onze kinderen 

actief kennis te laten maken met de 

buitenwereld, door ze erop uit te sturen. 

Zo bieden we onze kinderen een rijke 

leef- en leeromgeving. 

Alles onder één dak voor 

kinderen van 0 tot 13 

jaar, dat is gemakkelijk 

voor u én vertrouwd 

voor uw kind!



Flexibele opvang 

(0 – 13 jaar) 

Naast de opvang op 

vaste dagen, kan uw 

kind ook op wisse-

lende dagen komen. 

Handig als u onregel-

matige werktijden 

heeft! 

Spelen en leren
We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen en leren door te 

spelen en te bewegen. Zowel op de kinderopvang als op de basisschool bieden 

wij daarvoor ruim de gelegenheid. Zowel binnen als buiten op onze prachtige 

pleinen waar we volop gelegenheid hebben gecreëerd voor natuurlijk spel. 

Zicht op de ontwikkeling van uw kind 
Voelt uw kind zich prettig en hoe vordert zijn of haar ontwikkeling? De 

pedagogisch medewerkers van Avonturijn en de leerkrachten van school 

werken nauw samen om het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind 

goed te monitoren. De bevindingen worden nauwkeurig bijgehouden in 

een observatiesysteem en een leerlingvolgsysteem en deze worden 

regelmatig met u gedeeld. 

21e -eeuwse vaardigheden 
Op IKC de Garve ontwikkelen kinderen de vaardigheden die nodig zijn 

voor het werken en leven in de 21e eeuw. We denken dan aan vaardig-

heden als samenwerken, creativiteit, ICT- geletterdheid, communiceren, 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele 

vaardigheden. 

IPC op de  
basisschool  
Het International Primary Curricu-

lum (IPC) is een digitaal curriculum 

voor het basisonderwijs (groep 1 

t/m 8) waarbij de focus ligt op het 

leerproces. We werken binnen IPC 

met duidelijk omschreven leerdoe-

len en thema’s. Van Missie naar 

Mars tot Circus en van Regenwoud 

tot Voortrekkers van verandering. 

Het zijn stuk voor stuk onderwer-

pen om kinderen enthousiast en 

betrokken te maken.

Binnen een thema komen alle 

zaak- en creatieve vakken aan 

bod. De vakken staan bij IPC niet 

op zichzelf, maar zijn met elkaar 

verbonden. 

Leerlingen leren verbanden zien 

tussen de vakken, nemen actiever 

deel aan het onderwijs en leren 

denken vanuit verschillende invals-

hoeken.

 

Binnen IPC werken leerlingen aan 

hun zelfvertrouwen en ontdekken 

volop hun eigen talenten. Het is 

daarbij onmisbaar dat kinderen 

ook begrip leren hebben voor 

elkaar. Ze leren zich verplaatsen 

in de belevingswereld van hun 

klasgenootjes en in die van andere 

mensen, dichtbij en ver weg. Leren 

over normen en waarden – waar-

de(n)vol leren – is daarbij onmis-

baar. 

Zowel op onderwijskundig als op pedagogisch vlak zetten we zoveel mogelijk 

doorgaande lijnen neer. Kinderen leren, spelen, ontdekken en werken samen 

in een groep. Daarnaast bieden we kinderen de ruimte zich binnen de groep 

op hun eigen niveau en tempo te ontwikkelen. We vinden het voor de ontwik-

keling van de kinderen van belang dat ze ervaren dat ze deel uitmaken van de 

maatschappij. Zo bieden we een rijke leefomgeving. We sturen daarom actief 

op de verbinding tussen het IKC en de mensen in het dorp.  Een van onze uit-

gangspunten is dat er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden. 

‘Met plezier elke dag een stukje wijzer’

www.bsdegarve.nl

Alle pedagogisch medewerkers,  

alle leerkrachten en alle kinderen kennen 

elkaar. Samen leven en leren in een  

vertrouwde en veilige omgeving  

als basis voor een goede ontwikkeling. 

Ontdek de mogelijkheden:
• Basisonderwijs De Garve (4-13 jaar) 

 Als school willen we de leerlingen een 

pedagogisch veilig klimaat bieden, waar-

binnen zij de ruimte krijgen om hun talen-

ten te ontwikkelen en te ontplooien. We 

zien de school als oefenplaats voor sociaal 

gedrag en samenwerking. We werken 

elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

• Voorschoolse opvang (4-13 jaar) 

 Vanaf 7.00 uur kunt u uw kind brengen. 

De pedagogisch medewerkers brengen 

uw kind om half negen naar de klas. 

• Dagopvang (0-4 jaar) 

 Het dagverblijf biedt een vertrouwde en 

veilige omgeving voor uw baby, peuter of 

kleuter. Uw kind kan zich hier optimaal 

ontwikkelen. Spelen = leren! 

• Buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 

 Na schooltijd kan uw kind terecht op de 

bso. In een ontspannen en gezellige sfeer 

mag uw kind zelf kiezen wat hij of zij gaat 

doen. Als uw kind wil kan het meedoen 

aan de activiteiten die wij actief aanbie-

den. We zijn open tot 18.30 uur. 

• Speel-/leergroep (2-4 jaar) een dagdeel

 Uitdaging en avontuur voor peuters als een 

goede voorbereiding op de basisschool. 

We bieden ook extra begeleiding aan peu-

ters met een indicatie voor voor- en vroeg-

schoolse educatie.  Peuters kunnen tegen 

geringe kosten terecht op deze groep.

• Vakantieopvang (4-13 jaar) 

 Vakantie is de tijd om te ontspannen! We 

proberen die tijd voor uw kind zo leuk 

mogelijk te maken. We organiseren leuke, 

spannende en afwisselende activiteiten 

 in en om de locatie, soms met andere 

bso-locaties uit de buurt. 


