Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling
SCO R’IJssel wil voor alle kinderen en medewerkers
van haar scholen een basis bieden waarin kansen en
mogelijkheden worden benut om ieders talenten
optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Stichting
Confessioneel
Onderwijs R’IJssel
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@scorijssel.nl
www.scorijssel.nl
Onze basisscholen:
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.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

Insectenhotels
op de
Bernadetteschool
en IKC Joannes
Vanuit het project ‘Leven
d Landschap’
hebben de Bernadette
school en IKC
Joannes een insectenh
otel gekregen.
Een insectenhotel is be
doeld om de
kleine diertjes in de tui
n en rond het
schoolplein een plekje
te geven om te
overwinteren en om zic
h voor te
planten.
Alle leerlingen van be
ide scholen
hebben een les van
het Centrum voor
Natuur en
Milieueducatie
(NME) over het doel
en de inrichting van
het insectenhotel
gehad.
Ze hebben geleerd
hoe insecten wonen
en geleerd over hun
nut in de tuin.
Het is de bedoeling
dat zij meehelpen
met het vullen van
het insectenhotel.
We zullen hier na de
meivakantie mee
starten.

Nieuwe
speelplaats
op IKC
Joannes in
Groessen
Het heeft even geduurd voordat
het zover was maar IKC Joannes
heeft een nieuwe speelplaats!
Twee jaar geleden zijn we met een
werkgroep gestart om de nieuwe
aanleg en de herinrichting van de
speelplaats te onderzoeken
en mogelijk te maken.
Met ouders en leerlingen zijn er gesprekken geweest over de
inrichting en zijn er
wensenlijstjes gemaakt. We hebben
een plan van aanpak
ontwikkeld en er is een
landschapsarchitect
gevraagd om een ontwerp te maken.
Leerkrachten en leerlingen hebben acties
bedacht om geld in te
zamelen waarbij de leerlingen nauw betrokken
zijn geweest. De leerlingen hebben meegedaan

aan een sponsorloop, er zijn tegeltjes verkocht en verschillende leerlingen hebben op eigen initiatief
acties bedacht om geld in te
zamelen.
De betrokkenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten om dit te
realiseren was erg groot.
Ook mensen vanuit de Dorpsraad,
de gemeente en de buurt waren
betrokken bij de ontwikkeling van
de speelplaats.
Wij hebben zelf verschillende fondsen aangeschreven en een aantal
fondsen waren bereid om het plein
te ondersteunen. Ook hebben we
van de schutterij een mooi bedrag
ontvangen. De school en de stichting hebben het resterende bedrag
bijgelegd.

Het was een langdurig en intensief
traject, maar we zijn heel erg blij
dat het gelukt is en dat de kinderen er heerlijk kunnen spelen.
Leerlingen kunnen op het nieuwe
schoolplein klimmen, klauteren,
relaxen, onderzoeken, voetballen
en nog veel meer. Er is een theateropstelling en er kan zelfs buiten les
gegeven worden.
Er wordt sinds vorige week volop
gespeeld. De officiële opening is
na de meivakantie. We hopen dat
we hier heel lang van kunnen
genieten!

