Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort

IKC De Brug

n wij IKC De
r Zonnekinderen vorme
Samen met onze partne
dak voor kinéén
r
de
on
g
van
rwijs en op
de (talent)Brug. We bieden onde
bre
de
r
t 12 jaar. We gaan voo
en zijn
deren van 2 tot en me
Sam
is
unt
gsp
gan
uit
kind! Het
onder
dat
ontwikkeling van ieder
len
rde
ord’ leest u welke voo
we sterker! In dit ‘Prikb
andere biedt!

Rots & Water
training binnen
ons IKC
Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@innerwaard.nl
www.innerwaard.nl

Aanbod voor
3+ leerlingen
IKC De Brug
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Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn
toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Het thema ”En toen…” werd geopend met een heuse tijdmachine en
een verstrooide professor. Er kwamen allerlei mensen uit het verre
verleden voorbij.

digheid bij peuters te stimuleren,
beter te leren omgaan met uitgestelde aandacht en keuzes te
maken om zo de overgang naar de
kleuterklas te verbeteren. Ook
leren de kinderen op deze manier
alvast de kleuterjuffen en andere
kinderen kennen. Andersom
mogen kleuters op hetzelfde tijdstip ook kiezen om juist nog een
keer in de peutergroep te mogen
spelen.
Naast dit aanbod voor onze 3+
leerlingen spelen al onze peuters
ook regelmatig mee op het leerplein van onze onderbouwgroepen,
waar het spel in verschillende hoeken centraal
staat. Wij werken
binnen onze hele
onderbouw ontwikkelingsgericht

rondom een gezamenlijk gekozen
betekenisvol thema. Zo zijn we net
gestart met het thema “En toen…”
in al onze onderbouw groepen. De
kleuters en peuters kunnen binnen
dit thema met een heuse tijdsmachine teruggaan in de tijd. Genoeg
te beleven dus!
Mocht u meer willen weten over
onze peutergroep of het 3+ aanbod dat wij bieden? Neem dan
contact op met Stefan de Jonge
(directie@ikc-debrug.nl).

