GA JIJ MET ONS MEE OP SCHOOLREIS?

OP SCHOOLREIS
MET AVE.IK
REISSCHEMA
Maandag 10 oktober

8.15 verzamelen
P + R Stationssingel Berkel en Rodenrijs
8.30 vertrek
9.00 bezoek C@sa in Pijnacker
11.30 busreis + lunch
13.30 bezoek Agora 10-15 in Groesbeek
16.00 vertrek naar hotel
18.00 diner
20.00 avondlezing S. van der Zee
Dinsdag 11 oktober

7.00 ontbijt
8.00 vertrek
9.00 bezoek MKC parkrijk in Rijswijk
11.30 vertrek
12.00 lunch
13.30 bezoek KDV Casa dei bambini Schiedam
16.00 vertrek richting P+R Berkel en Rodenrijs

KOSTEN EN OPGEVEN
Kosten € 1325,- per tweetal
VROEGBOEKKORTING
Geef je op voor 26 augustus en krijg € 100,korting!

Uiterlijke opgavedatum: 22 september 2022
Opgeven? Mail naar: a.nijland@ave-ik.nl

HEB JE VRAGEN? MAIL NAAR A.NIJLAND@AVE-IK.NL

GA JIJ MET ONS MEE OP SCHOOLREIS?

WAT GAAN WE
ONTDEKKEN?
INSPIRATIE
C@sa tweetalige montessorischool in Pijnacker
We bezoeken dit tweetalig
montessorikindcentrum met een locatie voor
kinderen van 3–9 jaar en een locatie voor
kinderen van 15 maanden–3 jaar en van 9–12
jaar.
10 – 15 Agora in Groesbeek
Onderwijs dat niet uitgaat van bestaande kaders,
wel vanuit anders denken. Onderwijs dat dus
niet per se plaats vindt in een lokaal, met
lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor
de klas. Jongeren met diverse niveaus en
leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd,
hart en handen. Voor kinderen van 10 – 15 jaar.
Lezing Symen van der Zee
1000% succesvol succes voor ieder kind!!! Dat is
de titel van deze lezing. En die is opzettelijk
schreeuwerig, overdreven en lelijk. De titel is een
uitvergroting van de hedendaagse maatschappij.
Symen wil een beeld schetsen van de huidige
maatschappij en laten zien wat de uitwerking
daarvan is in het onderwijs.
IKC Parkrijk in Rijswijk
Een montessorischool waar kinderen van 0-12
jaar welkom zijn. Ze vertellen ons over het
meedraaien van driejarigen in de onderbouw, dit
sluit aan bij de ontwikkelingsfase die Maria
Montessori hanteerde.
KDV Casa dei Bambini in Schiedam
Casa dei Bambini, het huis van de kinderen. Dit
kleinschalige montessorikinderdagverblijf biedt
hoogwaardige, professionele kinderopvang in
een huiselijke sfeer. En zorgt met veel aandacht
voor kinderen.

