
KONINGIN JULIANASCHOOL
Ouderkerk aan den IJssel
www.jslag.nl

ICHTHUSSCHOOL
Schoonhoven
www.pcb-ichthusschool.nl

DE WEGWIJZER 
wo 16 jan van 8.45 – 10.30 uur

DE ARK    
wo 30 jan van 9.00 – 12.00 uur

DE BRON    
do 14 feb van 8.30 - 10.15 uur

EBEN-HAËZER       
informatie avond voor nieuwe ouders
di 12 feb van 19.30 - 21.00 uur

kijkochtend in de kleutergroepen 
voor nieuwe ouders
wo 13 feb van 8.30 - 12.00 uur

KON. WILHELMINASCHOOL
Altijd welkom!

KON. JULIANASCHOOL
di 29 jan van 9.00 - 11.00 uur

ICHTHUSSCHOOL
do 31 januari van 14.30 - 16.00 uur
ma 17 juni van 14.30 - 16.00 uur

DE RANK
Altijd welkom!

Kom langs
op één van 
onze Open 
Dagen!

PEUTEROPVANG
EN BSO 
Royal Kids 
“Al ware het dat ik alles had wat ik kon 
bezitten, maar ik had de liefde niet”… Dit 
Bijbelse citaat is de grondslag van het 
werk bij Royal Kids Home Krimpen aan 
den IJssel. Ons motto is: wij hebben 
allemaal liefde nodig! 

Iedereen heeft een ‘liefdes-
tank’ die gevuld moet worden. Pas als die 

gevuld is kun je aan anderen uitdelen. 
Jouw kind en “onze” Royal Kids hebben 
het nodig om te weten dat er van 
hen gehouden wordt, willen ze kunnen 
opgroeien tot verantwoordelijke 
volwassenen. 

We zorgen voor een goede begeleidings-
lijn door de hele organisatie heen van 0 
tot 13 jaar. Met een peuteropvang en BSO 
op verschillende locaties van de PCPO 
wordt jouw kind optimaal begeleidt. Er is 
nog ruimte voor peuteropvang bij De Ark 
en De Bron, voor BSO is er nog ruimte op 
de Eben Haëzer. 

K R I M P E N E R W A A R D

PCPO Krimpenerwaard • Hoofdstraat 69a 
2861 AL  Bergambacht • Telefoon 0182-350870
info@pcpokrimpenerwaard.nl
www.pcpokrimpenerwaard.nl Geloof in onderwijs

De naam PCPO Krimpenerwaard staat 
voor identiteit en kwaliteit. In de verschil-
lende dorpskernen maken acht scholen 
dagelijks werk van boeiend en uitdagend 
onderwijs. Onze scholen zijn geen 
gebouwen. Het zijn gemeenschappen 
waar leerlingen, leerkrachten en ouders 
elkaar ontmoeten in een omgeving van 
veiligheid en respect.

Ons motto is ‘Geloof in onderwijs’. Wij 
kunnen ons leven en werken niet los zien 
van ons geloof in God, die als een Vader 
voor ons zorgen wil. In Zijn spoor willen 
wij present zijn in het leven van kinderen 
en hen aan de hand nemen bij hun eerste 
stappen in onze moderne maatschappij. 
Wij brengen hen kennis en vaardigheden 
bij, wij leren hen hoe je als mens verant-
woordelijk bent voor je omgeving en de 
mensen die je ontmoet. 

Wij geloven dat scholen van de PCPO het 
verschil maken. Onze leerstof doet ertoe, 
is actueel en houdt rekening met de 
verschillen tussen kinderen. Wij komen 
kinderen tegemoet in dat wat ze aankun-
nen, maar ook in de manier waarop zij 
leren. De één leert van verhalen en 
boeken, de ander door doen en ontdek-
ken. Die afwisseling aan werkvormen 
kenmerkt ons lesgeven.

Wij nodigen u uit eens een school van de 
PCPO Krimpenerwaard binnen te lopen. 
De directeuren vertellen u graag alles 
over hun school en het onderwijs dat zij 
verzorgen. Wij zijn er zeker van dat hun 
enthousiasme aanstekelijk werkt en u 
nieuwsgierig maakt naar alles wat de 
scholen van de PCPO Krimperwaard te 
bieden hebben. 

GELOOF IN ONDERWIJS
Onze identiteit

ONZE SCHOLEN Kom langs

DE BRON
Gouderak
www.debrongouderak.nl

DE RANK
Schoonhoven
www.pcb-derank.nl

KONINGIN WILHELMINASCHOOL
Ouderkerk aan den IJssel
www.kwschool.nl

DE ARK
Bergambacht 
www.cbs-deark.nl

DE WEGWIJZER
Krimpen aan de Lek
www.pcb-dewegwijzer.nl

EBEN-HAËZER
Lekkerkerk
www.cbsebenhaezer.nl
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