
Welkom op IKC Het Avontuur

Laurentius

onderwijs & opvang       

   als antwoord op deze tijd

IK
C

 H

et Avontuur

 
Wij willen weten hoe  

de natuur werkt.  
Dan kunnen we slimme 
dingen bedenken zodat 
mensen en dieren hier 

goed kunnen  
leven.

Jouw eigen weg vinden naar een 

gelukkig leven op een gezonde 

aarde. Dat gunt de Laurentius 

Stichting alle kinderen, dat 

wensen we voor de wereld van 

morgen. Daarom begeleiden wij 

onze kinderen elke dag met liefde 

en vakmanschap op hun avontuur. 

Met die overtuiging, en trots op 

wie we zijn en wat we doen, gaan 

we voor een nieuwe school in 

Wilderszijde in Bergschenhoek.  

Maak kennis met integraal 

kindcentrum (IKC) Het Avontuur! 



It takes a village 
to raise a child. 

De vertrouwdheid  
en praktische  

onder   steuning van het 
IKC is goud waard  

voor ons gezin.

Wij werken samen in 
een fijn team, waar 

we elkaar én de 
kinderen verrijken 

met kennis, ervaring 
en een hoop  

plezier.

6 Vakkundige leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers die je met plezier begeleiden.

7 Opvang die aansluit bij wat kinderen én 
ouders nodig hebben. 

8 Een duurzaam gebouw waar je je goed 
voelt en waar je energie van krijgt.

9 Leuke, leerzame activiteiten met  
de wijk en voor de wijk. 

 10 Laurentius als steun en stimulans  
voor o.a. kwaliteitszorg,  
opleidingen en personeelszaken. 

Daarom IKC Het Avontuur!

Maak  
deze school 

mogelijk met 
jouw ouder-
verklaring

of kijk op  www.ikchetavontuur.nl
Woon je in de regio en heb je een kind van 2 t/m 4 jaar dan kun je verklaren dat je het  IKC Het Avontuur verwelkomt. Dit is geen aanmelding!  Je bent helemaal vrij om je kind aan te melden op elke school van je keuze. 

Je hebt nodig: internet,  je DigiD, het BSN-nummer  van je kind(eren)  en 2 minuten tijd.

1	 Onderwijs	én	opvang:	één	fijne	
plek voor kinderen van 0 t/m 12.

2 Heel goed leren lezen,  
schrijven en rekenen.

3 Leren door zelf onderzoek te 
doen naar de wereld.

4 Leren in je eigen klas én samen
werken met kinderen  
uit andere groepen.

5 Veel aandacht voor gezond en 
gelukkig samenleven.

scan de code


