
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.

Met ingang van het nieuwe
schooljaar breiden wij ons aanbod
op het gebied van kinderdag -
opvang uit met een groep voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Dat betekent dat ook de allerjong-
ste kinderen van harte welkom zijn
op ons IKC! Zowel de peutergroep
als de groep voor 0 tot 4 jarigen
wordt gevestigd bij de kleuterklas-
sen aan het nieuw in te richten
peuter – kleuterplein.
De nieuwe groepsruimte wordt in-

gericht volgens het nieuwe in-
richtingsconcept van
Kinderopvang
Zonnekinderen. Dit con-
cept houdt onder andere
in dat de baby’s spelen in
grondboxen in plaats van
hoge boxen en dat er
speciaal ontwikkeld
speelmateriaal is. De
nieuwe groep biedt

 eveneens slaapgelegenheid. 
Zonnekinderen biedt naast de peu-
tergroep nu al BSO aan binnen het
IKC. Voor de BSO komt meer
 (multifunctionele) ruimte beschik-
baar binnen ons IKC. Het aanbod
van activiteiten wordt verder
 uitgebreid. 

Dit betekent dat u voor het gehele
aanbod op het gebied van kinder-
opvang terecht kunt binnen Sport
IKC het Startblok. Samen zorgen
we voor een ononderbroken door-
gaande ontwikkellijn voor kinderen
van 0 tot 13 jaar. 

Kinderdagverblijf 
Sport IKC Het Startblok
breidt uit 

Verbouwen is 
verbinden
In de zomervakantie wordt ons IKCflink verbouwd. Het doel hiervan isverbinden. We verbinden de grote halmet de kleine hal, de peuters met dekleuters en we verbinden binnen metbuiten spelen. 

Dit doen we omdat dit bijdraagt aanhet integraal samenwerken binnenons IKC. De verbinding gebruiken weom de doorgaande lijn verder te ver-stevigen en uit te werken. Er komt een plek binnen het IKC waarwe elkaar kunnen ontmoeten, kinde-ren samen kunnen werken, lezen,koken, maar ook kunnen dansen enzingen in het theater. Het bruisendehart van de school. Ook creëren weeen “Jonge Kind plein” waar de peuters en
kleuters samen
spelen in
 themahoeken.  
Wij zijn be-
nieuwd hoe het
wordt, u ook?
Kom een keer-
tje binnen! 

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.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Kom 
meespelen!
Met onze strippenkaart kan uw
kind drie keer gratis komen
meespelen op de BSO. De
strippenkaart is verkrijgbaar bij
de BSO of vraag er naar bij
Monique Kampman. 

Voor meer informatie, een
 offerte op maat of direct
 inschrijven kunt u contact opne-
men met de afdeling
Relatiebeheer van
Zonnekinderen via telefoon-
nummer 0316- 340079 of mail:
info@zonnekinderen.nl.
Uiteraard kunt u voor informa-
tie ook bij de pedagogisch
 medewerkers terecht.

Ga mee op avontuur! 

Ons IKC wordt ook voorzien van een

 natuurlijk ingerichte avonturentuin voor

de jongste kinderen. Zand en water zijn

volop aanwezig, er kan volop ontdekt en

gespeeld worden! 
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