Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort
Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn
toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Katapult Challenge
en geschiedenis
Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@innerwaard.nl
www.innerwaard.nl
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Montessori IKC
De Groene Ring
www.montessorigroenering.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Binnen het vakgebied
geschiedenis is
er gewerkt over de tijd
van ontdekkers en hervormers. Leo
nardo da
Vinci was de grote hel
d. De kinderen
hebben zijn leven uitge
diept en ze
hebben meegedaan aan
de katapult
challenge. Ieder tweet
al kreeg een
doos met materialen
en de opdracht
was simpel: bouw een
katapult (net
als Leonardo da Vinci).
Oef... zo makkelijk was dat voor som
mige duo's
nog niet... overleggen,
discussiëren,
ontwerpen, nog meer
overleggen,
plannen bijstellen en
natuurlijk het
bouwen zelf... maar wa
t een lol heeft
iedereen gehad en wa
t hebben ze
veel geleerd. Sommige
n hebben thuis
zelfs nog een
tweede versie
gebouwd, die
weer beter
was dan het
eerste ontwerp. Jari
ging er uiteindelijk met de
punten vandoor en heeft
nu dus
eeuwige roem
te pakken.

Muziekonderwijs
op IKC Remigius
en ons
MR cultuurfonds
Op het IKC Remigius draaien we
nu volop mee in het muziekconvenant van de Liemers. Een
dag in de week krijgen de kinderen muziekles van onze vakleerkracht juf Juliëtte Damen en
in groep 4 is er nog les vanuit de
muziekschool. Zo krijgt muziek
een belangrijke plaats in ons IKC
en doet het iets met de kinderen.
Wat verder uniek is op ons IKC is
het cultuurfonds van onze MR. Via
dit fonds laten we de kinderen
kennismaken met allerlei
cultuuractiviteiten buiten
school maar in onze regio.
Zo hebben de groepen 5 op
13 februari een voorstelling
bij kunnen wonen van het
Gelders Orkest in het Musis
Sacrum in Arnhem. Tijdens
de voorstelling werden we
door Edwin Rutten (bekend
als Ome Willem) in de rol van

Wolfgang Amadeus Mozart meegenomen door de muzikale wereld
van deze beroemde componist.
Het was erg leuk dat we op deze
manier kennis konden maken met
dit mooie oude gebouw en het
Gelders Orkest.
Donderdag 22 november hebben
de kinderen van de groepen 6A en
6B een bezoek gebracht aan het
Valkhofmuseum in Nijmegen. Ze
hebben daar een rondleiding
gehad en mochten verschillende
opdrachten uitvoeren in de
Romeinen-werkplaats. De kinderen
hebben een leuke ochtend gehad
en veel geleerd over de Romeinen.
Ook deze excursie was mogelijk
gemaakt door het cultuurfonds van
onze MR. Al onze excursies sluiten
aan bij het curriculum, de thema's,
vakken en visie van de school.
Leren vindt niet alleen plaats in het
klaslokaal.
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