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.

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

IKC Joannes
Groessen
geopend!
U bent van harte
welkom op
IKC Joannes
Wij bieden het volgend
e aan:
• Basisonderwijs voor
kinderen
• van 4-12 jaar
• Kinderdagopvang voo
r kinderen
• van 2-4 jaar
• Peuterspeelzaal voo
r kinderen
• van 2-4 jaar
• Voor- en naschoolse
• opvang en vakantieo
pvang
Wij willen kinderen hel
pen zichzelf
te ontwikkelen tot zel
fstandige,
evenwichtige, respectv
olle en trotse
wereldburgers. En da
t in de veilige
omgeving van een hec
hte leef- en
leergemeenschap waar
iedereen
welkom is.
Een IKC volop in ontw
ikkeling waar
een goede relatie me
t ouders, kinderen en omgeving voo
rop staat.
Voor meer informatie
over IKC
Joannes kunt u terech
t op
www.ikcjoannes.nl en
op
www.basisschoolbern
adette.nl

Op vrijdag 8 september om
12.00 uur vond de officiële
opening van Integraal Kind
Centrum (IKC) Joannes in
Groessen plaats.
Het IKC Joannes ontstaat uit de
intensieve samenwerking tussen
basisschool Joannes en Kinderopvang Zonnekinderen. Ook de
Bernadetteschool in Loo werkt
samen met het IKC. Dat betekent dat de kinderen uit Loo gebruik kunnen maken van de BSO
in Groessen en dat de kinderen
uit Groessen ook regelmatig te

zien zullen zijn in Loo. Natuurlijk
is ook de kinderdagopvang voor
kinderen van 2 tot 4 jaar toegankelijk voor de kinderen uit Loo
en Duiven. Door gebruik te
maken van elkaars faciliteiten en
hierin samen op te trekken kunnen wij een gevarieerd activiteitenaanbod voor zowel de
peuters als voor de naschoolse
opvang realiseren.
Alle leerlingen van de Bernadetteschool waren op 8 september
de hele ochtend aanwezig bij de
feestochtend en opening op IKC
Joannes.
De leerlingen van beide
scholen hebben samen
gedanst met Joeri en
Yentl van DansJeFit en

een mooie en uitdagende gezamenlijke dans ingestudeerd.
De leerlingen van groep 1/2 hebben genoten van het Meeleeftheater, de leerlingen van groep
3/4 hebben samen met de
cultuurcoach geknutseld en
groep 5 t/m 8 heeft actief
gesport met de sportcoach van
Zonnekinderen. Ook hebben
beide scholen voor elkaar een
kunstwerk gemaakt onder leiding van een kunstenares.
De spetterende officiële opening
was een groot succes en het was
heel fijn en bijzonder dat er zoveel ouders, genodigden en belangstellenden bij deze opening
aanwezig waren.

