Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort
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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
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IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

IKC De Hoge Hoeve:
ons concept
Ons IKC-concept ken
t vier pijlers
waarop wij ons willen
profileren.
Integraal werken staat
centraal. We
werken vanuit een do
orgaande ontwikkelingslijn voor kin
deren van 0-13
jaar. Dit betekent dat
kinderopvang
en onderwijs naadloos
in elkaar overgaan. Twee andere pijl
ers zijn wereldoriëntatie en kunst en
cultuur. We
zien graag dat onze kin
deren zich
ontwikkelen tot zelfbe
wuste burgers
in onze samenleving,
met kennis van
onze wereld, geschied
enis en de
natuur. Kunst en cultuu
r stimuleert
kinderen in hun creati
viteit, hetgeen
wij zien als een meerw
aarde. De laatste pijler is het onderzo
ekend leren.
Aansluiten op de ontw
ikkelingsbehoefte van ieder kind;
eigen leervragen centraal stellen
middels thematisch
onderwijs. We besteden aandacht aan het
zelfstandig werken,
samenwerken, informatieverwerking, pro
bleemoplossing en
allerlei andere 21eeuwse vaardigheden.

Themaweek
IKC De Hoge
Hoeve:
duurzaamheid
Eind maart hebben we een themaweek georganiseerd over duurzaamheid: “samen zorgen we
goed voor onze aarde”. Met tal
van interessante leeractiviteiten
zijn de kinderen bezig geweest
met vraagstukken hieromtrent,
zoals klimaatverandering, energieverbruik, natuur en milieu, afvalverwerking en recycling.
Fantastisch om
te zien hoe de
kinderen vol
motivatie hiermee bezig zijn
geweest. De
aanleiding was
de plaatsing van
zonnepanelen

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.

Feestelijke afsluiting van het duurzaamheidsprogramma.

op en de ledverlichting in ons gebouw, waardoor we nu energieneutraal zijn. Op jaarbasis
verbruiken we evenveel energie als
we opwekken. De kinderen hebben
genoten van deze week, mede
omdat zij “onderzoekend konden
leren”. Hun eigen leervragen over
duurzaamheid stonden centraal.
We zijn op excursie geweest, zoals
naar een recyclingbedrijf voor plastic, de kringloopwinkel, maar we
zijn ook de wijk ingetrokken om
afval op te ruimen.
De themaweek werd samen georganiseerd met Slim Opgewekt, het
bedrijf dat naast de zonnepanelen
en ledverlichting ook een educatief
programma voor ons verzorgde. Zij
hadden een heus laboratorium
voor ons ingericht, waar kinderen
allerlei onderzoeken konden doen.
De onderliggende opdracht was
het vinden van de code waarmee
de zonnepanelen officieel werden

geactiveerd. Dit gebeurde op vrijdag 29 maart tijdens een feestelijke finale samen met wethouder
Hans Breunissen. Toen werden ook
alle duurzaamheidswensen van de
kinderen in de grond gegraven.
Over 15 jaar gaan we kijken wat er
van terecht is gekomen. Een voorbeeld van zo’n wens is dat we
voortaan thuis met z’n allen maar
één keer in de week moeten
douchen. Wel … of dat nu zo wijs
is? Maar het illustreert wel hoe bewust kinderen zich van dit thema
zijn geworden. Geweldig!

