
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 opti-
maal tot ontwikkeling te laten komen.

Zomermarkt 
Joannesschool
Groessen
Op donderdag 29 juni was er een zomermarkt op de Joannesschool inGroessen.
Wat was het leuk en gezellig! En wathebben alle kinderen, juffen, meesters,ouders, de stichting Vrienden van deJoannesschool en de ondernemershard gewerkt om de zomermarkt toteen succes te maken.

De leerlingen hebben o.a. hun eigenzelfgemaakte spulletjes verkocht, er isgedanst, er stonden verschillende ondernemers uit Groes-
sen en meester Ferry
kon je met een water-
ballon natgooien. Het
weer was goed, de
sfeer fantastisch en de
verkoop van de mooie
zelf gemaakte spulletjes
was boven verwach-
ting!
Wij willen een ieder, 
die zich hiervoor
 ingezet heeft, heel erg
 bedanken!

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

“Atelier onderwijs” is een organi-
satievorm uit het Ervaringsgericht
Onderwijs. Hier hebben de kinde-
ren keuze uit een aanbod van
 activiteiten die bijzondere materi-
alen, bijzondere ruimtes en soms
speciale begeleiding behoeven.
Bij deze activiteiten ligt de klem-
toon op het doen, het handelen,
het actief bezig zijn. 

Tevens hebben de kinderen een
bepaalde “keuzevrijheid”, doordat
ze op basis van hun voorkeur wor-
den ingedeeld. Deze groepsdoor-

brekende manier
van werken heb-
ben we het afge-
lopen schooljaar
meerdere keren
in zowel de on-
derbouw als de
bovenbouwgroe-
pen uitgepro-
beerd en met
succes! Zowel kin-
deren, leerkrach-

ten als ouders zijn enthousiast. 
We zetten deze werkwijze het
 komende schooljaar dan ook zeker
voort.

Er zullen wederom diverse ron-
des georganiseerd worden voor
zowel onderbouw als bovenbouw.
We zetten hierbij ook in op samen-
werking met diverse partners én
ouders die vanuit hun expertise
workshops aanbieden passend bin-
nen ons atelier. Zo is er bijvoor-
beeld door de natuurcoaches van
onze IKC partner Zonnekinderen
de afgelopen periode een Atelier
rondom natuurbeleving aangebo-
den. Kinderen hebben daarbij o.a.
uilenballen onderzocht en vuur ge-
maakt. Kortom een hele beleving. 

Ook hebben verschillende kinde-
ren in het Atelier “Wie is de baas
van Nederland”, gegeven door een
ouder van onze school, nagedacht
en geleerd over democratie en
 democratische processen. In dat
atelier hebben ze vanuit hun eigen
omgeving/dorp nagedacht over

iets wat voor verbetering vatbaar
is. Zij hebben zelfs aan de burge-
meester van Westervoort een pre-
sentatie gegeven over iets wat zij
in Westervoort veranderd/verbe-
terd zouden willen zien. Kinderen
kwamen met voorbeelden rondom
de verkeersveiligheid en zwerf -
afval. Nu nog even afwachten of
dit ook echt gaat lukken!

Komend schooljaar zetten we bin-
nen ons atelier verder in op pro-
grammeren en robotica. In de
bovenbouw zal o.a. een atelier aan-
geboden worden waarbij kinderen
gaan leren “programmeren” d.m.v.
Lego Mindstorms. Kortom, veel
leuke én leerzame ontwikkelingen
bij ons op De Brug!

Atelier-
onderwijs 
De Brug
wordt
voortgezet De burgemeester neemt de ideeën van leerlingen die deel hebben

genomen aan het atelier “Wie is de baas van NL” in ontvangst.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


