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
De Kameleon
www.bskameleon.nl
Groessen:
Joannesschool
www.joannesschool
groessen.nl
Loo:
Bernadette
www.bsbernadette.nl
Westervoort:
BS De Brug
www.debrug.info
BS Het Startblok
www.bshetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Zomermarkt
Joannesschool
Groessen
Op donderdag 29 jun
i was er een
zomermarkt op de Joa
nnesschool in
Groessen.
Wat was het leuk en ge
zellig! En wat
hebben alle kinderen,
juffen, meesters,
ouders, de stichting Vri
enden van de
Joannesschool en de
ondernemers
hard gewerkt om de zom
ermarkt tot
een succes te maken.
De leerlingen hebben
o.a. hun eigen
zelfgemaakte spulletjes
verkocht, er is
gedanst, er stonden ver
schillende
ondernemers uit Groe
ssen en meester Ferry
kon je met een waterballon natgooien. Het
weer was goed, de
sfeer fantastisch en de
verkoop van de mooie
zelfgemaakte spulletjes
was boven verwachting!
Wij willen een ieder,
die zich hiervoor
ingezet heeft, heel erg
bedanken!

Atelieronderwijs
De Brug
wordt
voortgezet
“Atelier onderwijs” is een organisatievorm uit het Ervaringsgericht
Onderwijs. Hier hebben de kinderen keuze uit een aanbod van
activiteiten die bijzondere materialen, bijzondere ruimtes en soms
speciale begeleiding behoeven.
Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen,
het actief bezig zijn.
Tevens hebben de kinderen een
bepaalde “keuzevrijheid”, doordat
ze op basis van hun voorkeur worden ingedeeld. Deze groepsdoorbrekende manier
van werken hebben we het afgelopen schooljaar
meerdere keren
in zowel de onderbouw als de
bovenbouwgroepen uitgeprobeerd en met
succes! Zowel kinderen, leerkrach-

De burgemeester neemt de ideeën van leerlingen die deel hebben
genomen aan het atelier “Wie is de baas van NL” in ontvangst.

ten als ouders zijn enthousiast.
We zetten deze werkwijze het
komende schooljaar dan ook zeker
voort.
Er zullen wederom diverse rondes georganiseerd worden voor
zowel onderbouw als bovenbouw.
We zetten hierbij ook in op samenwerking met diverse partners én
ouders die vanuit hun expertise
workshops aanbieden passend binnen ons atelier. Zo is er bijvoorbeeld door de natuurcoaches van
onze IKC partner Zonnekinderen
de afgelopen periode een Atelier
rondom natuurbeleving aangeboden. Kinderen hebben daarbij o.a.
uilenballen onderzocht en vuur gemaakt. Kortom een hele beleving.
Ook hebben verschillende kinderen in het Atelier “Wie is de baas
van Nederland”, gegeven door een
ouder van onze school, nagedacht
en geleerd over democratie en
democratische processen. In dat
atelier hebben ze vanuit hun eigen
omgeving/dorp nagedacht over

iets wat voor verbetering vatbaar
is. Zij hebben zelfs aan de burgemeester van Westervoort een presentatie gegeven over iets wat zij
in Westervoort veranderd/verbeterd zouden willen zien. Kinderen
kwamen met voorbeelden rondom
de verkeersveiligheid en zwerfafval. Nu nog even afwachten of
dit ook echt gaat lukken!
Komend schooljaar zetten we binnen ons atelier verder in op programmeren en robotica. In de
bovenbouw zal o.a. een atelier aangeboden worden waarbij kinderen
gaan leren “programmeren” d.m.v.
Lego Mindstorms. Kortom, veel
leuke én leerzame ontwikkelingen
bij ons op De Brug!

