Geachte ouder(s), verzorger(s),

Nu u uw kind in laat schrijven op een Hervormde School…
De school, die uw kind zal gaan bezoeken, is een Hervormde basisschool.
De naam zegt het al: er is een band met de Nederlands Hervormde Gemeenten te Barneveld, Terschuur
en Hoevelaken - ondermeer tot uitdrukking komend in de statuten van de Stichting.
De grondslag van de school en van de Stichting is: de Heilige Schrift als het woord van God - zoals dit
wordt beleden in de zgn. "Drie Formulieren van Enigheid". Het Protestants-Christelijk Onderwijs op
de school is gebaseerd op deze grondslag.
Waarin komt dit nu tot uitdrukking?
De school is duidelijk herkenbaar als een Christelijke school, als elke schooldag wordt begonnen met
gebed, het zingen van een Psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een Bijbelverhaal.
Ook wanneer uw kind een Psalm of geestelijk lied moet leren (zingen). Door de vieringen die rond de
christelijke feestdagen worden gehouden. En wanneer de kinderen vanaf groep 3 twee maal per jaar
een kerkdienst bijwonen tijdens de bid- en dankdagdagen. Tenslotte, als het kind een Bijbel ontvangt
bij het verlaten van de school.
Maar niet alleen hierin: het is belangrijk dat het Evangelie norm en richtsnoer is voor het hele onderwijs in de school.Dit komt tot uitdrukking in de aardrijkskunde-, de taal- en de geschiedenisles, maar
ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest willen wij ook
trachten de kinderen te onderwijzen en op te voeden. Naar het Grote Gebod: de Heere God lief te hebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf.
Wat verwachten wij op dit punt van u?
Wij hopen dat u van harte achter de identiteit van de school staat, zoals deze hiervoor is omschreven.
Dit betekent ondermeer, dat uw kind meedoet met alle activiteiten waarin het Christelijke karakter van
de school tot uitdrukking komt. Met uw handtekening onder deze brief geeft u aan dat u zich conformeert aan de identiteit van de school.
Wij vertrouwen u hiermede enige duidelijkheid omtrent de identiteit van de school te hebben verschaft.
Hoogachtend,
het bestuur

Naam ouder(s)/verzorger(s):

Directie:

formulieren/aanmelding

formulieren/aanmelding

