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Het team van De Sjofar geeft u graag een helder beeld van de school in relatie tot 

uw kind. De Sjofar ziet uit naar een persoonlijke kennismaking; kennen en gekend 

worden, daar neemt De Sjofar nadrukkelijk tijd voor. Ouders zijn en worden nauw 

betrokken bij de school, ook in de oriënterende fase. Het kind kan vast aan school 

wennen door deel te nemen aan de kijkmomenten. Deze flyer is een eerste 

aanzet om De Sjofar onder uw aandacht te brengen. Meer informatie over onze 

school vindt u in de schoolgids en op de website van De Sjofar. Het zal vast wel 

duidelijk geworden zijn:

HARTELIJK WELKOM,

 U bent van harte
    welkom op De Sjofar!



Als school weten we dat dit de plek is waar veel te leren 
valt en waar het leren ook voornamelijk gebeurt. Maar, hoe 
dat precies werkt? Waarom leert de één anders dan de 
ander? Iedereen heeft weer een andere aanleg. En welke 
aanleg de leerling ook heeft, wij zijn blij met ieder kind. Het 
is mooi om als school samen het avontuur aan te gaan, om 
een stukje van het geheim van het leren van iedereen te 
ontdekken. Ontdekken is ontwikkelen. Daarom geven wij 

voor een belangrijk deel ontwikkelingsgericht onderwijs. 
Het stimuleren van kinderen om hun volledige persoon
lijk heid te ontwikkelen. 
 
God de Schepper vond het hoofd ook belangrijk. Zoals ons 
hoofd ons kan leiden naar nieuwe, andere vergezichten 
en mogelijkheden, zo leidt Zijn Zoon Jezus, als Hoofd ons 
naar nieuwe kansen in ons leven. 

HOOFD HANDEN
Het hart is het centrum van passie. De drijfveer  
om in beweging te komen. Het is ook de plek voor de 
persoonlijke omgang met God. De inspiratiebron van 
waaruit de dingen gedaan mogen worden. Dat geldt 
ook voor onze school. Ons geloof is ons zijn. Dat is 
te herkennen aan de aandacht voor Bijbelverhalen, 
vieringen, gebed en het wekelijks zingen in de hal 
op vrijdagochtend. Maar bovenal mogen we in onze 
dagelijkse omgang met de kinderen een getuige zijn 
van de liefde van God. Wij beseffen dat de aandacht 
voor het hart, kinderen positief kan veranderen 
in hun sociaal emotionele vorming en hen leert 
respectvol om te gaan met elkaar. 

God de Schepper vond het hart belangrijk. Zoals ons 
hart ons leven leidt naar vriendschappen en moedige 
daden, zo leidt Zijn Zoon Jezus ons hart om met 
liefde te kunnen zorgdragen voor mensen die ons 
hard (en hart) nodig hebben. 

Handen kunnen vormen. Zoals klei in de handen van  
de pottenbakker kan worden gevormd tot iets moois  
en tot iets bruikbaars. Zoals de handen van de vrij
williger die koffie inschenken tijdens een plezierig 
dagje uit voor hen die niet zelf zomaar op stap kunnen 
gaan. Handen geven vorm aan de ideeën in ons hoofd 
en de passie van ons hart. Handen zijn er om mensen 
te kunnen helpen. Om samen te werken en mensen te 
binden. Als school trainen we de vaardige dingen als 
schrij ven, sporten, spelen en tekenen. Maar ook  

de waardige dingen, zoals je praktisch inzetten voor 
goede doelen en samen met andere klasge noten 
coöperatief werken en leren. 

God de Schepper vond handen belangrijk. Zoals handen 
ons helpen om waar te maken waarvoor we staan, zo 
helpt Zijn Zoon Jezus ons een handje om uit te kunnen 
reiken naar mensen die onze hulp nodig hebben.

HART

“Hoe knap we tegenwoordig ook zijn, alles wat in ons 
hoofd speelt, blijft een geheimenis.” 

“Wij beseffen dat de 
aandacht voor het hart, 
kinderen positief kan 

veranderen.”

“Handen geven
vorm aan de ideeën 

in ons hoofd.”


