Kom kijken!
Woensdag 28 oktober: 19.30-21.00u
Vrijdag 30 oktober:
10.00-11.00u (kinderen welkom)
Vrijdag 20 november: 10.00-11.00u (kinderen welkom)
Kijk op de website voor meer informatie en programma: www.obsdedapper.nl
Pieter Nieuwlandstraat 3

1093XG Amsterdam

telefoonnummer: 020 6939100

Lekker dichtbij huis naar school, samen
leren, samen spelen in je eigen buurt.
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Visie

Elk kind is anders. De Dapper streeft naar
uitdagend en passend onderwijs voor
alle kinderen. Of een kind nou moeiteloos
leert of een beetje meer hulp en aandacht
nodig heeft. We zoeken samen naar
een lesprogramma waarmee jouw kind
volledig tot bloei komt.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen
geïnspireerd worden, hun talenten
mogen ontwikkelen en voldoende
aanmoediging krijgen om gezond te
leven. Dan zitten ze lekker in hun vel,
kunnen zich beter concentreren en
hebben meer kans op succes.
Daarom berust onze aanpak, naast
kwalitatief lees-, taal en rekenonderwijs,
op vier pijlers: les in succes, sport,
cultuur en het ontwikkelen van digitale
vaardigheden.
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De Dapper is een openbare basisschool in s u
cces
het hartje van de Amsterdamse Dapperbuurt.
Ruim tweehonderd kinderen krijgen hier les in succes;
hét motto van onze school.

Het kind voorop

De Dapper wil graag een gemengde school worden.
Een buurtschool waar alle buurgenootjes samen leren
en spelen. Vanaf de peuterschool tot in groep acht
én tijdens de naschoolse opvang natuurlijk. Daarom
zijn we een ouderinitiafief gestart. Omdat we graag
zien dat de jonge ouders uit de buurt sámen voor
de Dapper kiezen. Daar wordt onze buurt toch een
stukje mooier van?

Sociale Ontwikkeling
De Dapper, met al haar diversiteit, is
een minimaatschappij op zich. Door
het delen van culturen en gewoontes
leren onze kinderen spelenderwijs
begrip voor elkaar te hebben. Door
middel van een beproefde methode leren
we de kinderen naar elkaar luisteren,
elkaars meningen te respecteren en
respectvol met elkaar om te gaan.
Daarnaast is elk kind gebaat bij structuur.
Dus gelden er op onze school duidelijke
regels en afspraken. Zó creëren we
een generatie die samen kan bouwen
aan een prettige, leefbare samenleving.

