Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling

Opening:

IKC De Brug en
IKC Kameleon

IKC De Brug
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
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IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
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www.bshetstart
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Op maandag 9 oktob
er jl. werd IKC De Bru
g officieel
geopend. De feestelijk
e opening werd ingele
id door middel
van een nieuw schoo
llied en het hijsen van
onze nieuwe vlag.
Dit laatste gebeurde
onder begeleiding van
wethouder Hans
Breunissen (gemeente
Westervoort) én de
jongste en oudste
leerling van ons IKC.
Tijdens de dag hebbe
n
de kinderen diverse
leuke en leerzame
activiteiten gedaan in
samenwerking met
onze IKC partner Zonne
kinderen. Zo werd er
een voorstelling
gegeven in de peutergr
oep en onderbouwgro
epen, was er een
workshop gezonde tra
ktaties voor de divers
e middenbouw
groepen én werd er een
lipdub (videoclip) opge
nomen met
onze bovenbouwleerlin
gen om ons IKC te pre
senteren. Het
resultaat van die lipdub
is terug te vinden op
onze website
onder de knop video
(www.debrug.info).
Binnen IKC De Brug
bieden wij:
• Peuteropvang voor
kinderen van 2-4 jaar
• Basisonderwijs voor
kinderen van 4-12 jaa
r
• Naschoolse opvang
voor kinderen van
4-12 jaar

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.

IKC Kameleon
Op woensdag 11 oktober vond de
officiële opening van Integraal Kind
Centrum (IKC) Kameleon in Duiven
plaats. De opening werd voorafgegaan
door een feestelijke ochtend voor alle
kinderen. Er was een voorstelling van
Sunny, de mascotte van Zonnekinderen,
voor de peuters en de kleuters. De
kinderen van groep 3 t/m 8 hadden een
geweldige voorstelling van Crazy
Entertainment.
Om 11.30 uur vond het officiële
openingsmoment plaats, gevolgd door
een serenade, het onthullen van het
nieuwe naambord en een confetti kanon.
Tot slot was er voor iedereen een
lekkere traktatie.
IKC Kameleon is ontstaan uit de
intensieve samenwerking tussen
basisschool De Kameleon en
Kinderopvang Zonnekinderen.
IKC Kameleon is een voorziening
voor kinderen van 0 – 13 jaar,
waar voor- en vroegschoolse
educatie, kinderopvang,
onderwijs en buitenschoolse
opvang samengaan.
Eén organisatie waarin
(vak)leerkrachten en
pedagogisch medewerkers
samenwerken binnen één
pedagogische en educatieve
doorgaande leerlijn van
kinderen.

IKC Kameleon biedt:
• Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar
• Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
• Peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar
• Voor- en naschoolse opvang en
vakantieopvang
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ikc-kameleon.nl.

