Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort

Ontwikkeling IKC De

Brug
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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

Leerlingenraad
IKC De Brug
Leerlingenparticipatie
en eigenaarschap vinden we binnen
ons IKC
belangrijk. Enige tijd
geleden zijn wij
in dat kader gestart me
t een leerlingenraad. In onze leerlin
genraad zitten kinderen uit groep
5, 6, 7, en 8
die gekozen zijn door
hun eigen klas.
Het zijn leerlingen die
graag namens
hun klas allerlei zaken
willen bespreken en mee mogen de
nken waar wij
als IKC mee bezig zijn
. Dat betekent
dat zij de belangrijke
rol hebben om
erachter te komen wa
t er
leeft op school en wa
t
iedereen graag ziet ge
beuren. Deze onderw
erpen kunnen ze bespreke
n
in vergaderingen van
de
leerlingenraad en in eig
en
‘klasvergaderingen’. Op
die manier weten wij
wat
de kinderen van ons IKC
belangrijk vinden.
Tegelijkertijd oefenen
de
kinderen ook met ver
schillende taken en ver
antwoordelijkheden
tijdens de vergaderin
gen.

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.

BSO geopend
Voor wat betreft opvang (4-12
jaar) kunnen we de aansluiting tussen de basisschool en naschoolse
opvang nu dus ook nóg beter
gaan realiseren. Bij Kinderopvang
Zonnekinderen is ieder kind het
stralend middelpunt! Dit betekent
dat we ieder kind als een individu
de mogelijkheid bieden om zich in
zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
Buitenschoolse
opvang 4 tot 12 jaar
De buitenschoolse opvang vindt sinds de
herfstvakantie plaats in
onze eigen BSO binnen
onze eigen locatie. Hier
worden de kinderen
door onze pedagogisch
medewerkers Meta,
Femke en Iris opgevangen in een ontspannen,
huiselijke en gezellige
sfeer. Door in gezamenlijkheid gebruik te

maken van alle verschillende faciliteiten ontstaat er een breed naschools activiteitenaanbod met
dagelijks activiteiten op het gebied
van sport, cultuur, natuur en multimedia.
Voorschoolse opvang
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de
gelegenheid zijn hun kind naar
school te brengen is het mogelijk
om voorschoolse opvang af te
nemen. Uw kind kan rustig zijn of
haar eigen meegebrachte ontbijt
nuttigen en nog even spelen voordat de schooldag begint.
Vakantieopvang
Vakantie is de tijd om je te
ontspannen. We organiseren leuke, spannende en
afwisselende activiteiten en omdat we de hele

dag de tijd hebben, kunnen we
activiteiten en uitstapjes organiseren waar we anders niet aan toe
komen. Ook organiseren we in de
vakanties altijd de Natuur-, Sporten Cultuurdagen. Tijdens deze
dagen is er voor alle BSO’s een
speciaal activiteitenprogramma georganiseerd op het gebied van…
juist, Sport, Cultuur en Natuur!
Voor meer informatie over de
buitenschoolse opvang van
Zonnekinderen verwijzen we naar
de website van Zonnekinderen:
www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/
buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/

