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Basisschool De Brug
en Kinderopvang
Zonnekinderen gaan
samenwerken
De Brug en Kinderop
vang
Zonnekinderen slaan
de handen ineen.
In schooljaar 2017-2018
vormen we
een Integraal Kind Ce
ntrum (IKC).
Ons Integraal Kind Ce
ntrum
• Is een voorziening voo
r kinderen van
2 tot en met 12 jaar, wa
ar vroeg- en
voorschoolse educatie
, kinderopvang,
onderwijs en buitensc
hoolse opvang
samengaan en elkaar
versterken;
• Gaat voor de brede
(talent)
ontwikkeling van ieder
kind. Ons
uitgangspunt bij het on
twikkelen van
ons IKC is “Samen zijn
we sterker” ten
behoeve van het kind;
• Zet de ontwikkeling
van het kind
centraal en biedt ieder
kind volop
ontwikkelingskansen.
De peutergroep is na
de
zomervakantie 52 we
ken per jaar
geopend van maandag
tot en met
vrijdag van 7.00 – 18.
30 uur. Binnen
ons IKC zijn er mogelijk
heden voor
voor- en naschoolse op
vang (BSO).
Voorschoolse opvang
is al mogelijk
vanaf 7.00 uur. Nasch
oolse opvang is
mogelijk vanaf het mo
ment dat de
school uit is tot 18.30
uur.
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Duurzaamheid op IKC
Remigius
Op het IKC Remigius zijn we na
een spetterende opening gestart
met ons project duurzaamheid.
Op een ludieke manier brachten
onze studenten het project
duurzaamheid onder de aandacht
van alle kinderen. De professor
wilde al het afval de lucht in
schieten maar gelukkig wisten de
stagiaires iedereen ervan te
overtuigen dat dit geen goed idee
was. Afvalscheiding en
hergebruiken, daar waren alle
kinderen het luidkeels mee eens.
Een duurzame ontwikkeling is voor
IKC Remigius een ontwikkeling die
gemaakt wordt door de huidige
generatie zonder daarmee de

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.

toekomst voor de komende
generaties in gevaar te brengen
(denk aan energie behoefte,
voldoende voedsel en een schone
planeet). Het is daarom dat wij het
belangrijk vinden om met alle
kinderen te werken aan dit thema.
De kinderen maken kennis met het
thema duurzaamheid op
verschillende manieren vanuit
verschillende invalshoeken. Aan
bod komen onderwerpen als
afvalscheiding, water en wind en
zonne-energie. Al deze
onderwerpen komen terug in de
vakken voor wereldoriëntatie maar
ook bij de creatieve vakken en
leervakken. De kinderen werken
thematisch aan dit project. Vanuit
de vragen van de kinderen sturen
de leerkrachten de inhoud van het
project. Daarnaast worden er
contacten gelegd met bedrijven en
instanties die zich bezighouden
met schone energie, afvalscheiding

of andere vormen van
duurzaamheid. Naar deze
bedrijven of instanties gaan we op
excursie of komen er gastsprekers
op school. Zo is er contact met
onder andere Liander, Slim
Opgewekt, Watermuseum, AVR
afvalverwerking en windpark
Nijmegen. Ook wordt er tijdens dit
project gewerkt met speelrobots
(Solly de zon-etende robot). Deze
robots helpen mee het begrip
duurzaamheid begrijpelijk te
maken voor jonge kinderen en
zorgen ervoor dat het
onderwerp
duurzaamheid
en techniek
voor alle
kinderen
leuk wordt.
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