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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.

Op maandag 31 oktober heeft
IKC Remigius in Duiven haar
 deuren officieel geopend.  Met
een spetterende opening waarin
bewegen en dansen centraal
stond hebben we samen ons IKC
in gebruik genomen. Het samen
dansen en de onthulling van onze
nieuwe vlag waren de hoogte-
punten van deze spectaculaire
opening.

Na het officiële deel van de opening
konden de kinderen in en rond het
IKC naar hartenlust kennismaken
met allerlei activiteiten uit het aan-
bod van de buitenschoolse opvang.  

Waar staat IKC Remigius voor?
Ons IKC  staat voor het unieke van
ieder kind. Zo willen we kinderen

benaderen. We rich-
ten ons op de kansen
en mogelijkheden die
het individuele kind
in zich draagt. We
willen kinderen een
ontwikkelingsplek

bieden in de volle breedte. Wij gelo-
ven in een brede talentontwikke-
ling en vinden dat kinderen het
recht hebben om zich in hun eigen
tempo te ontwikkelen. Daarbij willen
wij hen maximale ondersteuning
bieden. Kinderen leren binnen het
IKC samen te werken en samen te
leven. Wij geloven dat begrippen als
samenwerking, eigen verantwoorde-
lijkheid kunnen/willen nemen, zelf-
standigheid, creativiteit en kennis
waardevolle zaken zijn die een ieder
nodig heeft in het leven.

Dus is ons IKC een voorziening voor
kinderen van 2 tot 13 jaar, waar
vroeg- en voorschoolse educatie,
kinderdagopvang, peuteropvang,
onderwijs en buitenschoolse opvang
samengaan en elkaar versterken.
Zetten we de ontwikkeling van het
kind centraal binnen een daarvoor
ingerichte omgeving. Binnen deze
omgeving bieden we ieder kind
volop ontwikkelingskansen, waar-
door ieder kind optimaal wordt ge-
stimuleerd.

En staan we binnen het IKC voor
een duurzame toekomst. Dit ver-
taalt zich niet alleen in een techni-
sche invulling, zoals bijvoorbeeld de
zonnepanelen op ons dak, maar ook
in de wijze waarop we vorm en
 inhoud geven aan ons werk en aan
samenwerking. 

We bieden: basisonderwijs voor kin-
deren van 4-13 jaar, kinderdag -
opvang voor kinderen van 2-4 jaar,
een peutergroep  voor kinderen van
2-4 jaar, voor- en naschoolse opvang
en vakantieopvang voor kinderen
van 4-13 jaar.

Als u een kijkje
wilt komen
nemen,
bent u van
harte 
welkom!

Buitenschoolse op-
 vang op IKC Remigius
Na schooltijd is er tijd voor ontspan-ning. Onze BSO biedt hiervoor volopmogelijkheden. Kinderen moeten hierniets, maar worden in de gelegenheidgesteld eigen keuzes te maken enkeuze hebben zij volop!  Naast het acti-viteitenprogramma van de eigen loca-tie komen ook onze sport-, natuur-,multimedia- en cultuurcoaches met re-gelmaat op de locatie, om samen metde kinderen activiteiten op het gebiedvan sport, natuur en cultuur vorm tegeven. Door de samenwerking met deandere BSO’s van Zonnekinderenmaken we dit mogelijk. Ook buitenspe-len hebben wij hoog in het vaandelstaan. Bij uitstapjes wordt gebruik gemaakt van de Zonnekinderen busjes.

De BSO van IKC Remigius is gevestigdin de ‘kuil’, een bekende en geliefdeplek binnen het gebouw, waar volopmogelijkheden zijn voor het doen vanactiviteiten na school en waar geza-menlijk wordt gegeten en gedronken.Natuurlijk kan de BSO ook gebruikmaken van de faciliteiten binnenhet gebouw, zoals bijvoorbeeldde speelzaal en de computer-hoek.  Voor het buitenspelenhebben we de beschikking overeen grote buitenruimte. 

Spectaculaire
opening 
IKC Remigius 
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