Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling
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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
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl

Themaweken op
IKC De Brug
Dit jaar staan onze jaa
rlijkse themaweken eveneens in het
teken van
duurzame energie. Me
nselijk gedrag
en het duurzaam omga
an met onze
planeet staan daarbij
centraal.
Zo stellen de kinderen
onder andere
“duurzame wensen” op
die we zullen
begraven in ons plein.
Deze wensen
zullen we na verloop
van tijd opgraven
en bekijken hoe ze zijn
uitgekomen!
Op woensdag 4 juli van
11.45 –12.15
uur wordt duidelijk of
het de leerlingen is gelukt om de act
ivatiecode te
achterhalen. Ouders en
andere
belangstellenden zijn
van harte
uitgenodigd om bij de
ze Detective D
finale aanwezig te zijn
!

Introductie themawe
ken “Duurzame
Westervoort:
energie” door het
IKC De Brug
team met het lied
www.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok “De Klimaat top
www.sportikc-hetstart 10” van kinderen
voor kinderen.
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

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.

Engels op
IKC De Brug
Ons IKC geeft al sinds enkele
jaren Engels aan alle basisschoolgroepen.
Vanaf de kleutergroepen wordt er
een uur Engels per week gegeven.
Dat gaat natuurlijk spelenderwijs.
Onze aanpak voor de jongste kinderen kenmerkt zich door thema’s in
het Engels via een ‘silent approach’
waarbij de leerkracht Engelse taal
produceert en leerlingen vooral de
taal absorberen. De leerling kiest
zelf het moment wanneer hij actief
Engelse taal gaat produceren. In de
bovenbouw maken we gebruik van
een VVTO (Vroegtijdig Vreemde
Talen Onderwijs) Engels methode.
In 2016 behaalde onze
school het
eerste deel
van het zogenaamde
‘Earlybird’

Internationaliseringsproject, live verbinding met een klas
in De Oekraïne.
certificaat. ‘Earlybird’ heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om de
Engelse activiteiten en lessen een
stevige basis te geven. Dit jaar zijn
we klaar om volledig gecertificeerd
te gaan worden als Earlybird school.
Op 26 juni vindt er een visitatie
plaats door Early Bird om het kwaliteitskeurmerk uiteindelijk te kunnen
afgeven.
Het afgelopen schooljaar hebben
we voor wat betreft Engels onder
andere ingezet op ‘internationalisering’. Zo hebben de kinderen van
groep 8 contact gelegd met twee
verschillende klassen uit
Oekraïne. Dit internationaliseringsproject had als doel dat
kinderen uit verschillende
landen in de voertaal
Engels met elkaar kunnen communiceren en zo

ontdekken wat de verschillen en
overeenkomsten zijn.
Zo hebben ze zichzelf voorgesteld,
zijn er groepsvragen gesteld en beantwoord, zijn er spelletjes gepresenteerd en dansjes voorgedaan.
Het project krijgt nog een staartje
in de vorm van een online e-book,
waarin alle kinderen iets over een
typische (school)dag vertellen. Het
project heeft dan ook de naam ‘A
page from my diary’ gekregen. Alle
deelnemers hebben erg genoten
van dit project en hopen dan ook
op een spoedig vervolg!

