Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling

3D kunstwerk door
Rianne te Kauniaekt 3D kunstwerk onthuld op het

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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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
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.debrug.info
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Sport IKC
Het
Startblok
biedt:
• Basisonderwijs
voor kinderen van
4-12 jaar
• Kinderdagopvang
voor kinderen van
2-4 jaar
• Peuterspeelzaal
voor kinderen van
2-4 jaar
• Voor- en
naschoolse
opvang en
vakantieopvang
• Schoolsportverenigin
g

Sport IKC
Het Startblok
officieel
geopend
Op vrijdag 27 oktober vond
de officiële opening van
sport IKC Het Startblok in
Westervoort plaats. Sport
IKC Het Startblok is ontstaan
uit de intensieve samenwerking tussen sportbasisschool
Het Startblok, Creon en
Kinderopvang
Zonnekinderen.
Op Sport IKC Het Startblok
bieden we kinderen van 2 tot
12 jaar een omgeving waarin
ze kunnen leren, spelen en
sporten. Dit bieden we in een
doorgaande ontwikkelingslijn
waarin professionals binnen
opvang en onderwijs
samenwerken met een gedeelde
pedagogische visie.

De peuteropvang kenmerkt zich
door de intensieve samenwerking
met de kleutergroepen, waardoor
de kinderen als vanzelf de overstap
maken naar het basisonderwijs.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen
gebruik maken van het Peuter Plus
aanbod waar ze een verrijkend
aanbod krijgen, afgestemd op hun
leeftijd en ontwikkeling.
De buitenschoolse opvang maakt
gebruik van de multifunctionele
ruimtes binnen, maar ook van het
speelplein rondom het gebouw.
Dagelijks is er aan aanbod van
activiteiten op het gebied van
sport, cultuur, natuur en
multimedia. Daarbij wordt er
samengewerkt met de andere BSO
locaties van Zonnekinderen,

waardoor er een afwisselend
activiteitenaanbod ontstaat.
Daarnaast kunnen alle kinderen van
Het Startblok gebruik maken van
de schoolsportvereniging die in
samenwerking met Creon is
opgezet. Daarin worden
verenigings- en trendsporten
aangeboden.

