Onze school
Basisschool Immanuël is een kleinschalige christelijke streekschool in Best, vlakbij Eindhoven. De
school telt zo’n 125 leerlingen en 15 personeelsleden. Onze naam betekent ‘God met ons’. Dit vormt
de identiteit van onze school en is in ons onderwijs een belangrijk uitgangspunt. Onze leerkrachten
dragen dit met liefde uit naar de kinderen. In de school is ook peuterspeelzaal ‘De Ark’ gevestigd, die
samenwerkt met de kleutergroepen.

Onze missie
Ieder kind is door God gemaakt en daarom uniek. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en
talenten. Wij helpen onze kinderen graag deze talenten te ontdekken en te ontplooien. Zij kunnen bij
ons op een leuke en aantrekkelijke manier met hun vaardigheden aan de slag gaan. In ons onderwijs
staat de Bijbel centraal. Christelijke normen en waarden zoals respect en waardering voor elkaar, zijn
belangrijke uitgangspunten.

Peuterspeelzaal de Ark
In onze school is ook peuterspeelzaal De Ark gevestigd. Tot aan de zomervakantie van 2017 zijn zij
zelfstandig, daarna worden zij onderdeel van ‘De Zonnestralen’. (zie hieronder) Op maandagmiddag
en donderdagmorgen zijn de kinderen er welkom. Voor meer informatie kunt u kijken op de website
van ‘De Ark’

Kinderopvang Bambino
Vanaf juni 2017 is Christelijke kinderopvang Bambino onze kernpartner. Zij verzorgen buitenschoolse
opvang en peuterarrangementen in ons gebouw. We zorgen samen voor begeleiding van de kinderen
vanuit een christelijke achtergrond. We zijn blij met ‘De Zonnestralen’ in onze school. Voor meer
informatie en tijden kunt u kijken op de website van Bambino

Partou
Daarnaast werken we ook nog samen met kinderopvang Partou. Voorschoolse-, naschoolse- en
vakantieopvang wordt verzorgd door Partou kinderopvang.
Partou verzorgt voorschoolse opvang van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 08.30 uur.
De naschoolse opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag aansluitend aan schooltijd tot
18.30 uur.
Voor informatie kunt u terecht op de website www.partou.nl

