
Op Olympia zetten we breed in op taalvaardigheid.  
Immers: Taal is de sleutel tot succes.  
En succes gunnen wij iedereen!  
 
Maar hoe doen we dat dan?   
Bijvoorbeeld door ons Taalatelier.  
 

Taalatelier 

Dankzij een subsidie van de Gemeente 
Breda kunnen wij de leerlingen die een extra boost op het  
gebied van woordenschat kunnen gebruiken lessen in het  
Taalatelier aanbieden. Bij het Taalatelier gaan taal en kunst 
hand in hand. Taal gaat leven door taal te doen!  
Werken in het Taalatelier is enorm leuk en super leerzaam.  

 
 

Bieb op School 

Taalvaardigheid stimuleren we ook door een focus op lezen en  
leesplezier!  
Zo beginnen alle leerlingen elke dag met een half uur lezen.  
Om dat lezen tot een feest te maken heeft Olympia de  
beschikking over een eigen Bieb Op School.  
 
Daar kunnen onze leerlingen elke week kiezen uit de nieuwste  
kinderboeken.  
De Bieb Op School wordt in samenwerking met de bibliotheek  
Breda  volledig gerund door vrijwilligers. 



Taalklas  
Volwassenen 

Onze brede inzet op taal ziet u ook terug bij onze Taalklas  
Volwassenen Olympia.  
Volwassen cursisten vergroten hun Nederlandse  
taalvaardigheid met hulp van onze professionele leerkrachten.  
Op vier ochtenden per week worden de lessen op verschillende 
niveaus gegeven.  
Kom gerust een keer langs voor informatie.  
De lessen kosten € 0,00. 

 
Kom Nederlands leren op Olympia!  

Come and learn Dutch at Olympia! 

Venez apprendre le néerlandais à Olympia! 

!تعال وتعلم اللغة الهولندية في أولمبيا  

來奧林匹亞學習荷蘭語吧！ 

Przyjdź uczyć się holenderskiego w Olimpii! 

Gelin Olympia'da Hollandaca öğrenin! 

Вивчайте голландську в Олімпії! 

 

Mail voor informatie naar: kbsolympia_info@inos.nl 
Bel voor informatie naar: 06-51 04 55 40 
 
Dus wilt u (beter) Nederlands lezen en schrijven?  
Laat het ons horen!  

mailto:kbsolympia_info@inos.nl


Kinder 
Zwerfboeken 
 

Olympia heeft ook een eigen Kinderzwerfboekstation.  
 
Daar kunnen kinderen naar hartenlust, zoveel boeken als ze 
maar willen, kiezen. Zo stimuleren wij het lezen ook bij kinderen 
voor wie de afstand naar de bibliotheek te groot is. 
 
Dankzij onze zwerfboeken kunnen álle kinderen thuis heerlijk  
lezen.  
En, hoe meer kinderen lezen, hoe beter!  
 
Je vindt het kinderzwerfboekstation bij de hoofdingang.  

 
 

Olympia 
keuken 

Onze school beschikt over een schitterende  
keuken. Daar kunt u onze kinderen al vanaf de kleuterleeftijd  
regelmatig vinden.  
We geven er onze KookSoVa’s (Sociale Vaardigheidstraining). 
  
Dat is niet alleen leerzaam, maar vooral ook leuk! 



 

Naschoolse  
activiteiten 
Onze school biedt de kinderen diverse gratis naschoolse  
activiteiten.  
Zo is er bijvoorbeeld de huiswerkklas voor de bovenbouw,  
het begeleide type-uurtje om de weg naar typevaardigheid te  
versnellen en natuurlijk het steeds variërende aanbod van  
Ontdek Je Talent dat ook op Olympia aangeboden wordt.  
 
Breda Actief organiseert wekelijks een sport & spel activiteit in 
de Olympia gymzaal. 

  
 

VVE-voorschool  

We zijn  enorm blij dat we op Olympia  een VVE-voorschool in 
huis hebben. De VVE-voorschool is voor kinderen van 2,5 - 4 
jaar met een (taal)achterstand die van het consultatiebureau 
een doorverwijzing hebben gekregen.  
 
Binnen Voorschool Olympia zijn er plekken gereserveerd voor 
de kinderen met een VVE indicatie.  
Dat is tof, want daar profiteren álle peuters van.  
 
De medewerkers van VVE zijn speciaal opgeleid om  
spelenderwijs en in kleine groepjes te werken aan taal, rekenen, 
motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.  



 

 

Kloppend hart  
van de buurt 

 

Onze school staat midden in de wijk Kesteren in de  
Haagse Beemden.  
Samen met onze partners zijn wij gevestigd in  
ontmoetingscentrum Olympia dat ook wel het ‘kloppend hart 
van de buurt’ wordt genoemd.  
 
Het wordt zo genoemd omdat er in en rond ons pand altijd wat 
te doen is. Van handwerk clubje tot schaakles en van gratis  
sportactiviteiten tot huiswerkklas.  
 
Olympia bruist van de activiteiten!  
 
Onze kinderen groeien daardoor niet alleen op met gedegen  
onderwijs, maar worden als vanzelf onderdeel van het sociale  
netwerk van de buurt. 

 

Lees verder bij het tabblad “partners” op deze site.  
 

 


