
 

 

Binnen IKC De Brug bieden wij: 
Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar

Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar

Naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar

IKC de Brug is ontstaan uit de samenwerking tussen 

basisschool de Brug en Kinderopvang Zonnekinderen. 

Op IKC De Brug kunnen peuters binnen de peuteropvang 

en kinderen van groep 1 t/m groep 8 binnen het onderwijs, 

spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen. 

IKC De Brug
Schoolstraat 7
6931 DV Westervoort
tel: 026-3118974
www.ikc-debrug.nl

Kinderdagopvang
Op IKC De Brug bieden we peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 

jaar. Onze peutergroep biedt kinderen een plek om te spelen met  

andere peuters. 

Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, 

knutselactiviteiten, in de kring zitten, liedjes zingen en spelletjes 

doen leren ze telkens weer wat nieuws. Op de peuteropvang worden 

kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze wennen 

aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en 

activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er 

ook bij. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. 

De peuters worden begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerksters 

die de ontwikkeling van uw peuter spelenderwijs stimuleren. 

Voorschoolse opvang
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de 

gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen is het mogelijk om 

voorschoolse opvang af te nemen. Uw kind kan rustig zijn of haar  

eigen meegebrachte ontbijt nuttigen en nog even spelen voordat 

de schooldag begint. De voorschoolse opvang vindt plaats op IKC de  

Hoge hoeve. Vanuit daar worden de kinderen met onze eigen busjes 

naar school gebracht.

Naschoolse opvang
Na schooltijd kan uw kind terecht bij onze BSO. De buitenschoolse 

opvang vindt plaats in de BSO van IKC De Hoge Hoeve in Wester-

voort, waar de kinderen met de eigen Zonnekinderenbus naar toe 

worden gebracht. Daar worden ze door de pedagogisch medewer-

kers opgevangen in een ontspannen, huiselijke en gezellige sfeer.  

Door in gezamenlijkheid gebruik te maken van alle verschillende  

faciliteiten ontstaat er een breed naschools activiteitenaanbod met 

dagelijks activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en  

multimedia. 

Vakantieopvang
Vakantie is voor kinderen dé tijd om te ontspannen en te genieten 

van het spelen met andere kinderen, sport, spel en avontuur. Tijdens 

iedere vakantie is er een programma met diverse activiteiten die op de 

locatie zelf plaatsvinden en uitstapjes buiten de deur. 



Ontwikkeling
Binnen ons IKC streven we voor alle kinderen een brede ontwikkeling 

na met aandacht voor zowel de verstandelijke, sociaal-emotionele, 

creatieve, geestelijke als lichamelijke ontwikkeling. Wij zetten tevens 

in op Engels vanaf groep 1. Al onze leerlingen krijgen dagelijks Engels.  

Kinderen zijn namelijk van jongs af aan heel ontvankelijk voor taal, zij 

leren taal op een natuurlijk manier verwerven. Wij werken hierbij toe 

naar het kwaliteitskeurmerk van Early Bird.

Zorg
We proberen de kinderen met zorg te omringen. Kinderen worden  

gevolgd met behulp van observaties door de leerkrachten en diverse 

kindvolgsystemen. Indien daar aanleiding toe is, ontvangen kinderen 

extra begeleiding.

Verantwoordelijkheid
Wij helpen de kinderen verantwoording te nemen voor hun eigen 

leerproces. We leren hen zelf keuzes te maken, te plannen en eigen werk 

kritisch te bekijken. Daarnaast is een goede samenwerking met ouders/

verzorgers van groot belang, we doen het immers samen!  

Ons IKC 
• Gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind. 

 Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind. 

• Zet het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal.  

We bieden ieder kind volop ontwikkelingskansen.

Onze visie hebben we verwoord binnen de vier 
pijlers onder De Brug. Deze pijlers zijn:

welbevinden, ontwikkeling, 
zorg en verantwoordelijkheid.

Welbevinden
Voor ieder mens geldt dat je beter functioneert wanneer je “lekker  

in je vel zit”. Ouders mogen van ons verwachten dat wij een goed  

pedagogisch klimaat creëren en veel aandacht besteden aan het 

welbevinden van onze kinderen. Wij verwachten van ouders dat ze in 

het belang van hun kind(eren) het IKC ondersteunen en op een respect-

volle wijze met alle medewerkers communiceren. 

 

Ons onderwijs 
Ieder kind is uniek en maakt een eigen ontwikkeling door. Op De Brug 

sluiten we hier in onze onderbouwgroepen 1-2 op aan door middel 

van ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij wordt het kind met  

regelmaat geobserveerd en gevolgd om van daaruit activiteiten aan 

te bieden die passen bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich  

bevindt. In onze kleuterklassen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij 

elkaar. Vanaf groep 3 wordt er hoofdzakelijk gewerkt met jaargroepen. 

Methodisch werken wordt dan afgewisseld met thematisch werken.  

Er wordt veel aandacht besteed aan het goed leren lezen, schrijven  

en rekenen. Daarnaast krijgen de kinderen een aanbod op het gebied 

van kunstzinnige vorming, ICT, bewegingsonderwijs en godsdienst-

onderwijs. 

In zowel de onderbouw als de bovenbouw wordt er gedurende het 

schooljaar enkele keren groepsdoorbroken gewerkt in een zogenaamd 

‘atelier’. Hier hebben de kinderen keuze uit een aanbod van activitei-

ten die bijzondere materialen, bijzondere ruimtes en soms speciale 

begeleiding behoeven. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het 

doen, het handelen, het actief bezig zijn. 


