Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort
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Kom kijken en beleve
AG op
tijdens onze OPEN D
zaterdag 22 juni a.s.!
Van

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.
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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
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Kom je buiten spelen
?
Sinds vorig jaar besch
ikt IKC Joannes
over een prachtig nat
uurlijk ingericht
buitenspeelplein. Kinde
ren kunnen
zich uitleven op de uit
dagende speeltoestellen, zich versto
ppen in de
verstopbosjes of gezel
lig zitten op de
leuke zitjes. Kom maar
eens kijken!

Kom meespelen!
Met onze strippenkaar
t kan uw kind
drie keer gratis komen
meespelen op
de BSO (Buitenschools
e opvang). De
strippenkaart is verkri
jgbaar bij de
BSO of vraag ernaar bij
Annemieke
Miltenburg (directeur
IKC
Joannes).
Voor meer informatie,
een offerte
op maat of direct inschr
ijven kunt u
contact opnemen me
t de afdeling
Relatiebeheer van Zo
nnekinderen
via telefoonnummer 031
6- 340079
of mail: info@zonnekind
eren.nl.
Uiteraard kunt u voor
informatie
ook bij de pedagogis
ch medewerkers terecht.

Kinderdagverblijf
breidt uit!
Met ingang van 1 juli breiden wij
ons aanbod op het gebied van
kinderdagopvang uit met een
aanbod voor kinderen van 0 tot 2
jaar. Dat betekent dat ook de
allerjongste kinderen van harte
welkom zijn op ons IKC!

De afgelopen tijd is er hard
gewerkt aan de realisatie van een
fijne slaapruimte. Baby’s en
dreumesen kunnen hier lekker
slapen en ook de peuters die hier
behoefte aan hebben kunnen hier
terecht in de speciale
peuterbedjes. De huidige groepsruimte van de peuters verhuist naar
een lokaal in de directe nabijheid
van de kleuterklassen en wordt
ingericht volgens het nieuwe inrichtingsconcept van Kinderopvang
Zonnekinderen. Dit concept houdt
onder andere in dat de baby’s
spelen in grondboxen in plaats van
hoge boxen en dat er speciaal
ontwikkeld speelmateriaal is.
Voor de peuters
is deze nieuwe
plek heel fijn
omdat de samenwerking met de
kleuterklassen
hierdoor nog

vanzelfsprekender wordt. Ze kunnen samen spelen op het peuter –
kleuterplein tussen de lokalen en
ook buiten kunnen ze heerlijk spelen op het buitenspeelplein. Voor
de jongste kinderen komt er een
eigen, veilige buitenspeelruimte.
Dit betekent dat u vanaf nu voor
het gehele aanbod op het gebied
van kinderopvang en onderwijs terecht kunt binnen IKC Joannes.
Vanuit onze visie Samen zorgen we
voor een ononderbroken doorgaande ontwikkellijn voor kinderen
van 0 tot 13 jaar.

