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.

Nieuwe website
SCO R’IJssel
stichting is vernieuwd!
De website van onze
nemen:
te uit om een kijkje te
Wij nodigen u van har

www.scorijssel.nl

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

IKC Remigius biedt
peuteropvang
en BSO
Binnen IKC Remigius
wordt
peuteropvang voor kin
deren van 2 tot
4 jaar aangeboden. Er
wordt gewerkt
met de ontwikkelingsg
erichte
methode Startblokken
. De
peutergroep is geves
tigd tussen de
kleuterklassen, waarm
ee intensief
wordt samengewerkt.
De peuters
worden zo op een nat
uurlijke en
speelse manier voorbe
reid op hun
start op de basisschoo
l.
De BSO maakt gebru
ik van de
multifunctionele ruimt
es en faciliteiten
binnen en buiten het
gebouw, zoals
bijvoorbeeld de
speelzaal en aula en
natuurlijk de
buitenspeelpleinen.
Dagelijks hebben de
kinderen de keuze uit
activiteiten op het
gebied van sport,
cultuur en natuur.
Meer weten?
Zie: www.ikc-remigius.n
l
of bel: 0316- 340079.
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Peuterplus
aanbod op
Het Startblok
Westervoort
Sinds 1 april kunnen de oudste
peuters van peuterspeelzaal Het
Startblok gebruik maken van het
peuterplus arrangement.
Peuterplus is een aanbod speciaal
voor de oudste peuters tussen 3,5
en 4 jaar waar de nadruk ligt op de
overgang van de peuteropvang
naar het basisonderwijs.
In deze leeftijdsfase willen we
de peuters extra uitdagen.
Dit doen we door meer
verdieping aan te brengen in
de ontwikkelingsgerichte
activiteiten en het aanbieden
van spelactiviteiten die passen
bij hun interesse en
ontwikkeling. Hierbij wordt
geregeld gebruik gemaakt van
de faciliteiten en het
spelmateriaal van de kleuters.

Ook de wenochtenden op school
zullen onderdeel gaan uitmaken
van het peuterplus aanbod.
Zo realiseren we voor de peuters
een vloeiende overgang naar de
basisschool.
Het eerste groepje peuters is
inmiddels van start gegaan. Wat
voelen ze zich al groot en stoer!
Dat laten ze zien in verschillende
vormen van rollenspel, waarbij de
nadruk ligt op samen
communiceren en spelen.
Meer weten over het peuterplusaanbod op Het Startblok? Neem
dan contact op met Monique
Kampman van Het Startblok
(026- 3114932) of Kinderopvang
zonnekinderen (0316- 340079).

(foto)
Rollenspel in de huishoek. De
pedagogisch medewerkster
speelt natuurlijk mee en gaat
in op het spel van de twee
peuters.

