
 

      
Szanowy/a Panie, Pani, 

 

Czy myśleliście Państwo o zapisaniu Państwa syna lub corki do szkoly podstawowej? 

Szukali Państwo dobrej edukacji i przyjaznego środowiska dla Państwa dzieci? 

Prosimy z zwrócenie uwagi na dwie jakościowo dobre publiczne szkoly z doskonałymi 

wynikami w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania: De Hemschool en ‘t Patland.  

Może myślą Państwo po otrzymaniu tego listu: ‘teraz już, mój syn lub corka mają 2, 5 

roku...’  

To prawda, zapisy do szkoly podstawowej zaczynaja sie zawsze w roku szkolnym, w 

ktorym chlopiec lub dziewczynka kończą 4 lata. 

Zapisy Panstwa syna lub corki do szkoly podstawowej są bardzo ważnym krokiem.  

Szkola ksztaltuje bardzo ważne podstawy dla przyszlosci Państwa dziecka.  

Kryteria wyboru szkoly dla dziecka mogą być bardzo różne: szkola  do ktorej samemu się 

chdziło,  szkola w sasiedstwie która jest zamknięta, wizja szkoly podoba się tobie, 

slyszałeś dobre wiadomosci dotyczące szkoły, itp. 

Jednak wierzymy w to , ze dopiero wizyta w szkole / obejrzenie szkoły pozwoli na 

podjecie decyzji dotyczącej jej  wyboru.  

Widok codziennej szlkolnej rzeczywistości umożliwia zadawanie pytan.  

Spotkanie z innymi rodzicami i dziecmi, to wszystko daje dodatkowe i cenne informacje. 

Podsumowując,  dopasowanie dobrej szkoly jest niezbędne dla Państwa i Państwa 

dziecka. 

To jest też powód, dla którego zapraszamy Państwa w następnym miesiącu żeby przyjść i 

przekonać się jaka atmosfera panuje w naszej szkole. Zobaczyc i zadac ewentualne 

pytania. Możecie Państwo zawsze telefonicznie lub poprzez e- mail umówić się na 

spotkanie. 

Dni Otwarte w szkole:  

 Hemschool wtorek 17 marca w godz. 14:00 – 16:30 

 ‘t Padland  poniedzialek 30 marca w godz. 13:15-16:30 oraz 19:00 – 20:30. 

Będą Państwo mile widziani. Do zobaczenia. 

W imieniu calego grona pedagogicznego  Hemschool i ‘t Padland 

Dyrektor- Ingrid van Heezen 



 

                                    (szkoła publiczna) 

Mała, bezpieczna szkola. Każdy zna siebie i pozwala dzieciom być sobą. Praca na 

podstawie jasnych umów oraz linii komunikacyjnych. Spotkania w większych 

grupach (mniejsze grupy siedzą razem, w jednym pomieszczeniu), pozwalają  

dzieciom latwo i często niezauważalnie dostosować sie do programu nauczania. 

Dzieci dostają indywidualny program nauczania, który do nich pasuje. 

Szkoła stoi pośrodku wioski i jest pulsującym sercem dla tej wsi. Szkoła z 

doskonałymi rezultatami współpracuje też z wieloma innymi grupami we wsi.  

Każdego roku dzieci samodzielnie przygotowują musical dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkancow wsi.  

Kreatywność, chęć do uprawiania sportu i inwestowanie w samego siebie w 

szkole Hemschool daje swietne rezultaty w polaczeniu z nauką i rozwojem. 

To szkola, gdzie  Wasze dzieci i Państwo  będziecie chętnie widziani! 

Bedziecie Panstwo mile widziani podczas dni otwartych we wtorek 17 marca w 

godz 14.00 -16.30.  

Jeżeli chcecie osobiscie nas odwiedzic i porozmawiac, prosimy o skontaktowanie 

się ze szkolą / dyrektorem (Ingrid van Heezen). 

 

Adres: Noorder Sluisstraat 31 

1607 CR    Hem 

tel: (0228) 541938 

email: info@hemschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 



Zaproszenie! Czy przyjdą państwo zobaczyć? 

We wtorek 30 kwietnia wszystkie dzieci ze szkoly Hemschool zapraszają 

na corocznie przygotowany musical.  

Ten wieczór pokaże jak dobrze jest dla każdego już od małego zacząć 

występować na scenie i wykazać się swoją kreatywnością i talentem. 

W piątek wieczorem 27 marca, szkola ‘t Padland organizuje coroczną 

impreze Fancy Fair, na którą oczywiscie też bardzo serdecznie 

zapraszamy.  

Podczas tej imprezy będą na terenie całej szkoły organizowane różne 

zabawy i gry.Z pewnością każdy znajdzie cos ciekawego dla siebie! 

 

 

Pod Koniec lata „Hemschool”zaczyna korypetycje języka Angielskiego dla 

przedszolaków. 

Paǹstwa dziecko w ten sposòb uczy się od podstaw dwóch języków 

Oczywiście serdecznie zapraszamy! 

 

 

Jeżeli chodzi o „egzamin Cito”. 

„Hemschool” ma lepsze rezultaty od innych szkót w okolicy 

 

 

De Hemschool zaprasza mtodych polskich uczniów. Dzieci ucza się w 

Holenderskiej szkole, nie tracąc wartości których uzzą się w (Polsicim) 

domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

‘t Padland i Hemschool to dwie osobne  instytucje, które formują jedną szkołe.  

Hemschool jest małą, bardzo przytulną i ciekawą szkoła, która ksztalci około 35 uczniów. 

Wspólna pracowa, zabawa oraz pomaganie sobie to nasze priorytety.  

Poprzez dobrą atmosfere i wzajemne zaangażowanie, bardzo dużo uczymy się i 

zdobywamy nowe doswiadczenia. W szkole  Hemschool dzieci mają wiele kolegów i 

koleżanek w różnych przedziałach wiekowych. Dlatego też, uczymy je jak zdobywać nowe 

znajomości w klasie i poza nią. Rodzice i nauczyciele są razem odpowiedzialni za 

stworzenie  optymalnych możliwosci dla każdego dziecka. 

W Hemschool dzieci uczą się szybko bycia kreatywnym, przez co podnosza swoją jakość i 

umiejętności,  z czego my jesteśmy bardzo dumni, poprzez ich  widoczne coroczne 

wyniki.  

Podczas szkoły jest poswięcana uwaga na regularne zajęcia, a także na edukacje 

humanistyczną, która pozwala odkrywać inne talenty. Po szkole dzieci mają możliwość w 

budynku szkolnym brać udział w zajęciach pozaszkolnych, organizowanych przez 

‘kickmee’. 

‘t Padland jest szkołą, w której uczy się okolo 225 uczniow. 

Przytulna, atrakcyjna i interesująca szkoła z pełnym entuzjazmu zespołem, fajne dzieci i 

rodzice, a także piękny plac szkolny.  

Poprzez system koleżeński, dzieci pracują wspolnie, niezależnie od wieku, zarówno w 

swoich klasach, jak i poza nimi. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu w  grupach 

mieszanych pod względem wieku  i omawiają wspólnie różne tematy. Dawanie  

pozytywnych  uwag, oraz możliowsc wiary w samego siebie i bycie sobą uważamy za 

bardzo ważne. 

Opieka jest bardzo staranna i troskliwa, a jej efekty są po prostu zadowalające. 

Mogę Państwu jeszcze dużo opowiedzieć, ale myślę że lepiej będzie to zrobic osobiscie. 

Do zobaczenia! 

W imieniu całego grona pedagogicznego  Hemschool i ‘t Padland 

 Dyrektor- Ingrid van Heezen 

 



 

Szkoła ‘t Padland jest szkolą, która dla wszystkich ma zawsze otwarte drzwi. 

Chętnie znajdujemy czas i miejsce dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów.  

W szkole pracujemy razem z w grupach koleżeńskich nad kreatywnymi i 

kulturowymi projektami, a dzieci czują się zainteresowane i odpowiedzialne za 

grupe. 

Bezpieczenstwo jest esencjalne dla naszej szkoly, ponieważ tylko wtedy, gdy  

dziecko czuje się bezpiecznie może w spokoju zająć się nauką. Dbałość o 

bezpieczeństwo poprzez różnorodne zasady i reguły przeplata się we wszystkim 

co robimy. Razem z rodzicami/ opiekunami mamy jasny cel, żeby robic wszystko 

co jest najlepsze dla dziecka w miare naszych możliwości. Mamy odwagę aby 

wspólnie patrzeć w przyszłość i szukać pasujących i najlepszych rozwiazań. 

Nasza szkoła ma najladniejsze podwórko szkolne w Holandii. Jest to miejsce, 

gdzie nie trzeba zachęcać do zabawy  i gdzie zawsze jest przyjemnie spędzać 

czas na wspólnych grach  i nauce! 

Witamy w czasie naszych ‘otwartych dni’ w poniedzialek 30 marca w godz. 

13:15-16:30 oraz 19:00 – 20:30. 

Jesteście Państwo mile widziani w naszej szkole . Jeżeli chcecie osobiście nas 

odwiedzić i porozmawiać, możecie skontaktować się ze szkolą/ dyrektorem 

(Ingrid van Heezen). 

Adres: Padland 2 

1606 NL    Venhuizen 

Tel: 0228541937 

Email: ivheezen@padland.nl 

 

Szkoła ‘t Padland  ma dwie lokalizacje: ‘t Padland  oraz Hemschool 

 

mailto:ivheezen@padland.nl

