MENS MET MOED

In mei gaat

De Wiardt
van start!

Speciaal voor de
opening zijn we in jouw
wijk op zoek naar dichters in
de dop.
Ben jij een

woordkunstenaar?
Hoe
werkt
het?

Grijp dan je kans en wie weet
krijgen jouw woorden een
ereplaats in De Wiardt!

Stuur jouw tekst (max. 500 tekens) met thema ‘mens met moed’ (z.o.z)
voor uiterlijk 18 april in via het contactformulier op dewiardt.nl.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht
en ziet het werk terug bij de feestelijke opening in het najaar!

De Wiardt

Mens met moed

Een nieuw gebouw, midden in de wijk

De Wiardt kent een doorgaande

de Wijert. De verzamelnaam voor
Forumbibliotheek De Wijert, basisschool
de Tamarisk en Kids First COP groep voor

ontwikkelingslijn voor 0-13 jarigen,
gebaseerd op de Daltonkernwaarden: het
laten groeien van talenten, zodat kinderen

kinderdagopvang, peuteropvang en

zich ontwikkelen tot mensen met moed!

buitenschoolse opvang.

Een uitdagende en stimulerende

Contact

omgeving, die zorg en veiligheid biedt.

Van Iddekingeweg 183
9721 CG Groningen
Meer informatie over de Forumbibliotheek,

Waar kinderen en volwassenen zich thuis
voelen en elkaar kunnen ontmoeten, met
buitenvoorzieningen waar ook jij gebruik
van kunt maken. Wees welkom!

de Tamarisk en Kids First via dewiardt.nl.

Inschrijven
...

Een christelijk
daltonbasisschool, met een
locatie in Corpus en in De Wiardt,
waar we samen met Kids First een
Daltonkindcentrum realiseren.

Schrijf je kind nu in
bij school of de
opvang

Onderwijs gestoeld op de principes van vrijheid,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er is
tevens veel aandacht voor: techniek, sociale
omgangsvormen en sport en bewegen.
Ieder kind kan bij ons
op de opvang terecht, ongeacht
achtergrond, cultuur of godsdienst,
voor liefdevolle aandacht en geborgenheid.
Op deze splinternieuwe
locatie komt een gloednieuwe
Forumbibliotheek.
Een plek waar je kunt lezen, leren, spelen
en ontmoeten. Met - uiteraard - veel
boeken voor jong en oud, maar ook
fijne plekken om te zitten en dromen.

Met ruimte tot ontwikkeling, waar spelen en
kind zijn centraal staat. We willen de kinderen
iets meegeven waar ze de rest
van hun leven plezier van hebben.

