Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort
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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

Opvang voor
0 tot 4 jaar
Op IKC Joannes zijn kin
deren al vanaf
baby welkom! Recent
is er een prachtige slaapkamer gerea
liseerd voor de
jongste kinderen op on
s IKC. De
groepsruimte biedt rus
t en veiligheid
en biedt tegelijkertijd
voldoende uitdaging om op ontdekki
ng te gaan.
Aangrenzend aan de
groepsruimte is
er een eigen buitensp
eelruimte. Onze
ervaren en goed opge
leide pedagogisch medewerkers stim
uleren de
ontwikkeling van de kin
deren. Elk
kind doet dat op zijn
eigen manier en
in zijn eigen tempo. De
kinderen op
het kinderdagverblijf
worden al van
jongs af aan betrokke
n bij het IKC.
De peuters spelen
samen met de kleuters buiten op het
speelplein en ook
binnen nemen zij
deel aan gezamenlijke activiteiten en
thema’s. Peuters
worden zo op
speelse wijze voorbereid op de basisschool.

We doen
het samen!
Als kinderen zich veilig voelen
op ons IKC, dan ontwikkelen ze
zich beter. Een laagdrempelig
contact met de ouders vinden wij
daarbij zeer belangrijk. Want als
we elkaar goed op de hoogte
houden, dan kunnen we er samen
voor zorgen dat het kind zich
prettig voelt, zowel thuis als op
het IKC.

het gebied van onder andere wereldoriëntatie en cultuur. Daardoor
kennen kinderen van alle leeftijden
elkaar goed en voelen ze zich betrokken bij elkaar. Ook vinden we
cultuur (muziek) en sport belangrijk. We zoeken verbinding met verenigingen uit het dorp voor het
realiseren van creatieve en muzikale projecten. Ook ouders voelen
zich verbonden met het IKC. Er zijn
Betrokkenheid en verbondenheid altijd ouders bereid te helpen met
Op ons kleinschalige IKC voelen
uitstapjes, projecten en activiteiten
we ons verbonden met en betrokop school. Zo kennen ouders elken bij elkaar. kaar en ook de kinderen goed.
Kinderen
worden en
Ons onderwijs
voelen zich
Zelfstandig leren
gezien.
staat bij IKC
Er wordt reJoannes hoog in
gelmatig
het vaandel. Van
groepsdoorjongs af aan leren
broken gede kinderen zelf te
werkt aan
plannen, problemen
thema’s op
op te lossen en te

ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.
Ons onderwijs is volop in
ontwikkeling. Ontwikkelingen en
discussies op het gebied van ICT,
lesmethodes, het afnemen van
toetsen, veiligheid en andere
onderwerpen in het onderwijs
volgen wij op de voet. Daar waar
wij het van toegevoegde waarde
vinden, zetten we nieuwe
middelen of methodes in.
Voorbeelden hiervan zijn Snappet,
gepersonaliseerd leren en thematisch onderwijs.

