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LOCATIE BEKEND!  
Vrijeschool krijgt plek op kazerneterrein 

Wij zijn erg blij, dat de gemeente ons eindelijk een locatie heeft 
kunnen toewijzen: voormalige Koalaschool op het kazerneterrein. 
Hier kan beslist een fijne plek worden gerealiseerd om ons 
onderwijs uit te dragen en de kinderen een warme omgeving te 
bieden. Na ontvangst van de sleutel gaat eerst een aannemer 
aan de slag, want er zijn wel nog wat aanpassingen nodig.  

 

 

 

 

Momenteel is ook de basisschool van Altweerterheide nog in de 
school gehuisvest. Bij de start in augustus zullen we korte tijd het 
gebouw met hen delen. Wel richten we alvast een eigen ruimte 
in, die de sfeer van de vrijeschool krijgt.          

Na de vakantie willen we starten met een kleutergroep. Naarmate 
er meer aanmeldingen komen voor de andere groepen, zal er 
uitbreiding mogelijk zijn. Heb je hiervoor belangstelling, maak dat 
dan kenbaar. Of maak vrijblijvend een persoonlijke afspraak. 
 
 

 

 

  
 

 

  

               

    

 

Gezocht 

helpende handjes 
 
Veel handen maken licht 
werk. Denk aan: poetsen, 
schilderen, klusjes, naald 
en draad (pittenzakjes 
maken, katoenen doeken 
omzomen, e.d.) om de 
school startklaar te 
maken. Wil je hieraan ook 
een bijdrage leveren? Wij 
zien je bericht graag 
tegemoet. 
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Kleuters in de vrijeschool 
Een dag in de kleuterklas bestaat veelal uit spel: 
het ochtendspel, het vrije spel en het buitenspel. 
En daarnaast ook: het geleid spel, kringspelen,  
zangspelen en de spelen, die de kleuterjuf zelf 
bedenkt en gericht zijn op nabootsing. 
 
De fantasie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 
In het vrije spel kiezen de kleuters zelf. Bij het 
geleid spel zijn vaak de seizoenen een leidraad.  
 
Voor het spel zijn allerlei natuurlijke materialen 
aanwezig: hout en houten speelgoed, blokken, 
planken, boomstronken, stenen, kastanjes, zand, 
water, lappen stof (katoen, zijde, wol), stoffen of 
vilten poppen en kabouters, pannen en potten, 
enzovoort.   
 

VRIJE SCHOOL WEERT  

 

Je kind(eren) inschrijven: download hier een 
aanmeldformulier. Stuur het ingevuld naar:  
Vrije School Weert 
p/a Schouwberg 27 
6049 AG Roermond 
 

    

Natuurlijke 
materialen 
nodigen 
jonge 
kinderen 
uit hun 
fantasie in 
te zetten.  

Zo is een kist de ene dag een huis, de andere 
dag een boot of een brandweerauto. Wat het 
jonge kind waarneemt in de volwassen wereld 
wordt door nabootsing herbeleefd of zich eigen 
gemaakt.  

 

FB: vrijeschoolweert.nl 
E:   info@vrijeschoolroermond.nl 
T:   0475-333160  

 

 

  Vlinder Villa biedt kinderopvang 0-4 jaar en BSO 4-12 jaar        

Bij Vlinder Villa Weert hebben we aandacht voor de eigenheid van het kind, je mag worden wie je  
bent. We zijn een verlengstuk van thuis. Er wordt binnen onze kinderopvang                             
bewust gekozen voor biologische voeding, mooie natuurlijke materialen en  
natuurbeleving. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeesten  
en activiteiten. We bieden kinderdagopvang (KDV) voor 0-4 jaar. Hier spelen 
we met elkaar en genieten van verhalen en liedjes. Handgebarenversjes,  
bewegingsspel, zelfredzaamheid, fantasiespel en het oog hebben voor elkaar,  
alles komt aanbod.  
De kinderen van 4-12 jaar krijgen na een hele schooldag de mogelijkheid om zich te ontspannen, uit 
te leven, plezier te maken en op ontdekking te gaan. Vanuit hun belevingswereld kunnen ze hun 
sociale, cognitieve, kunstzinnige, motorische en praktische vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. 
We vinden het belangrijk om veel buiten te zijn. De groene omgeving van het kazerneterrein is 
natuurlijk bij uitstek geschikt voor een BSO.  

Neem gerust contact met ons op of kijk op de website: 
info@vlindervilla.nl 
www.vlindervilla.nl  
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Hier komt 
een andere 
kop 

U kunt de opmaak van geselecteerde tekst in het document eenvoudig 
wijzigen door een uiterlijk te selecteren voor de geselecteerde tekst in de 
galerie Snelle stijlen op het tabblad Start. Op het tabblad Invoegen zijn de 
galerieën afgestemd op uit algehele uiterlijk van uw document. U kunt deze 
galerieën gebruiken om tabellen, kopteksten, voetteksten, lijsten, voorbladen 
en andere documenten in te voegen 

 


