Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling

al Loop
Bert Timmer Memori

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.

rial Loop
r de Bert Timmer Memo
Inschrijving gestart voo
Horsterpark.
op 3 september in het
ts en het
goede aan de speelplaa
ten
t
kom
De opbrengst
hool.
spelen op de Joannessc

Zie: www.btml.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

JoannesCult4Kids
en de Zomermarkt
op de
Joannesschool
Samen met de muziekve
renigingen
St. Andries, KDO, het
Musiater,
DansJeFit en zangdoce
nte Carla
Herlfterkamp zijn we
weer gestart met
het bijzondere muziekp
roject:
JoannesCult4Kids.
De leerlingen krijgen
10 weken lang
les in: dans, zang, slagw
erk, klarinet en
dwarsfluit.
Het eindoptreden is
in de OGtent op
donderdagavond 15 jun
i a.s.
Op 29 juni is er van 17
.00 uur tot
19.00 uur een Zomerm
arkt op de
Joannesschool. Deze
markt wordt georganiseerd door een
groep enthousiaste ouders. De leerlin
gen gaan hier
zelf ook actief mee aan
de slag. Elke
groep maakt iets moois
en dit kunnen
ze verkopen
op de Zomermarkt.
U bent van
harte
welkom!

Nieuwe buitenspeelplaats
IKC De Hoge
Hoeve
Begin vorig schooljaar werd ons
gebouw grondig gerenoveerd en
weer helemaal up-to-date gemaakt.
We beschikken over een ruim en
licht gebouw, waarbij heel karakteristiek de speel-en leerpleinen zijn.
Deze pleinen verbinden de groepen met elkaar, maken ontmoeting
tussen kinderen mogelijk en stellen
hen in staat om individueel of in
groepjes te werken aan allerlei activiteiten en opdrachten. We vinden
het belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen en leren
samenwerken; twee belangrijke
pijlers van ons IKC!
Afgelopen periode heeft ook
ons buitenterrein een metamorfose ondergaan. Wat zijn
we blij met het resultaat! Er

zijn meer speelaanleidingen en ontdekplekjes gemaakt. Er is gebruik
gemaakt van allerlei natuurlijke materialen. Op het hele terrein is veel
groen aangebracht; van mooie leibomen tot struiken met verschillende eetbare vruchten. Maar ook
een heerlijke voetbalkooi en ruimte
om lekker te rennen. Voor ieder
kind wat wils. Het doel was meer
uitdaging, ontdekking en diversiteit en dat is goed gelukt. Ook een
belangrijke pijler van ons IKC!
IKC de Hoge Hoeve is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13
jaar, waar basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en
orthopedagogische behandeling
nauw samenwerken. Vanuit een
veilige en vertrouwde omgeving
begeleiden wij onze kinderen in de

volle breedte van hun ontwikkeling. In ons IKC werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers
samen binnen één pedagogische
en educatieve doorgaande lijn voor
kinderen. Nog zo’n belangrijke pijler van ons IKC!
Meer weten?
Kijk op www.dehogehoeve.nl of
bel 026-3111029.

