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.

IKC De Hoge Hoeve
Open huis 8 april a.s.
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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
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

JoannesCult4Kids
Het onderwijs op de Joa
nnesschool in
Groessen is volop in be
weging. Daarbij hoort ook het cultuu
ronderwijs.
De betrokkenheid van
het dorp bij de
school is groot en ied
ereen is welkom.
Samen met de muziekve
renigingen St.
Andries, KDO, het Mu
siater, DansJeFit
en zangdocente Carla
Herlfterkamp
starten we weer met
het bijzondere
muziekproject: Joann
esCult4Kids.

De leerlingen kunnen
een keuze
maken uit het volgend
e aanbod: dans,
zang, slagwerk, klarin
et en dwarsfluit.
Zij krijgen 10 weken lan
g les en samen
met alle leerlingen we
rken we toe naar
een groot optreden in
de OGtent op
donderdagavond 15 jun
i.
We starten op 28 maart
en hebben er
zin in!

IKC De Hoge Hoeve

Themaweek
CIRCUS
Ons IKC kent elk jaar een themaweek. Van 20-24 maart staat in
ons IKC het thema Circus centraal.
We werken in samenwerking met circus
POEHA naar een fantastische circusvoorstelling
toe waaraan alle kinderen meedoen.
De voorstelling is
bedoeld voor alle kinderen en hun ouders van het IKC. De
kinderen bereiden hun eigen acts
voor en er worden verschillende
workshops gegeven. Veel ouders
helpen ons daarbij. Het thema
Circus is niet alleen leuk om te
doen, er zijn ook veel leerzame
elementen in verweven, die te
maken hebben met samenwerken,
presenteren, creativiteit, techniek,
muziek, dans en bewegen.

Ons IKC is sowieso volop in beweging. Zo zijn we recent gestart met
de IKC Kinderraad. Zij bedenken
nieuwe ideeën voor het IKC en luisteren naar de stemmen van de
andere kinderen. Voor de peuters
organiseren we regelmatig extra
activiteiten, zoals peutergym.
Bewegen en plezier maken staan
dan centraal. Het buitenterrein van
ons IKC ondergaat momenteel een
forse gedaantewisseling. Het
wordt veel aantrekkelijker voor de
kinderen. Meer uitdaging, ontdekking, diversiteit en speelaanleidingen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van groen en natuurlijke elementen.
IKC De Hoge Hoeve is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13
jaar, waar vroeg- en voorschoolse
educatie, onderwijs, peuterspeel-

zaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en specialistische
dagbehandeling nauw samenwerken in een mooi multifunctioneel
gebouw.
Vanuit een vertrouwde omgeving
begeleiden wij de kinderen in de
volle breedte van hun ontwikkeling
en werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen binnen één pedagogische en
educatieve doorgaande lijn.

