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.
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Spectaculaire
opening
IKC Remigius
Op maandag 31 oktober heeft
IKC Remigius in Duiven haar
deuren officieel geopend. Met
een spetterende opening waarin
bewegen en dansen centraal
stond hebben we samen ons IKC
in gebruik genomen. Het samen
dansen en de onthulling van onze
nieuwe vlag waren de hoogtepunten van deze spectaculaire
opening.
Na het officiële deel van de opening
konden de kinderen in en rond het
IKC naar hartenlust kennismaken
met allerlei activiteiten uit het aanbod van de buitenschoolse opvang.
Waar staat IKC Remigius voor?
Ons IKC staat voor het unieke van
ieder kind. Zo willen we kinderen
benaderen. We richten ons op de kansen
en mogelijkheden die
het individuele kind
in zich draagt. We
willen kinderen een
ontwikkelingsplek

bieden in de volle breedte. Wij geloven in een brede talentontwikkeling en vinden dat kinderen het
recht hebben om zich in hun eigen
tempo te ontwikkelen. Daarbij willen
wij hen maximale ondersteuning
bieden. Kinderen leren binnen het
IKC samen te werken en samen te
leven. Wij geloven dat begrippen als
samenwerking, eigen verantwoordelijkheid kunnen/willen nemen, zelfstandigheid, creativiteit en kennis
waardevolle zaken zijn die een ieder
nodig heeft in het leven.
Dus is ons IKC een voorziening voor
kinderen van 2 tot 13 jaar, waar
vroeg- en voorschoolse educatie,
kinderdagopvang, peuteropvang,
onderwijs en buitenschoolse opvang
samengaan en elkaar versterken.
Zetten we de ontwikkeling van het
kind centraal binnen een daarvoor
ingerichte omgeving. Binnen deze
omgeving bieden we ieder kind
volop ontwikkelingskansen, waardoor ieder kind optimaal wordt gestimuleerd.

En staan we binnen het IKC voor
een duurzame toekomst. Dit vertaalt zich niet alleen in een technische invulling, zoals bijvoorbeeld de
zonnepanelen op ons dak, maar ook
in de wijze waarop we vorm en
inhoud geven aan ons werk en aan
samenwerking.
We bieden: basisonderwijs voor kinderen van 4-13 jaar, kinderdagopvang voor kinderen van 2-4 jaar,
een peutergroep voor kinderen van
2-4 jaar, voor- en naschoolse opvang
en vakantieopvang voor kinderen
van 4-13 jaar.
Als u een kijkje
wilt komen
nemen,
bent u van
harte
welkom!

