
Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort

Innerwaard 
Catrijnestraat 1 
6923 BS Groessen 
0316 26 35 44 
info@innerwaard.nl 
www.innerwaard.nl 
 
Duiven: 
IKC Remigius 
www.ikc-remigius.nl 
IKC Kameleon 
www.ikc-kameleon.nl 
Montessori IKC  
De Groene Ring 
www.montessori- 
groenering.nl 
Groessen: 
IKC Joannes 
www.ikcjoannes.nl 
Loo: 
Bernadetteschool 
www.basisschool 
bernadette.nl 
Westervoort: 
IKC De Brug 
www.ikc-debrug.nl 
Sport IKC Het Startblok 
www.sportikc-hetstart 
blok.nl 
IKC De Hoge Hoeve 
www.dehogehoeve.nl 

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. 
 

Aanbod voor 
3+ leerlingen 
IKC De Brug

IKC De Brug 
 
Samen met onze partner Zonnekinderen vormen wij IKC De 

Brug. We bieden onderwijs en opvang onder één dak voor kin-

deren van 2 tot en met 12 jaar. We gaan voor de brede (talent)-

ontwikkeling van ieder kind! Het uitgangspunt is Samen zijn 

we sterker! In dit ‘Prikbord’ leest u welke voordelen dat onder 

andere biedt!

Rots & Water   
training binnen  
ons IKC 
 
Binnen ons IKC geven we ‘Rots & Water training’. Deze lessen worden gegeven in al onze groepen door de daarvoor opgeleide Rots & Water trainers. De groepsleerkracht van de groep ondersteunt, doet mee en helpt kinderen.  

In de Rots & Water lessen ontwikke-len kinderen spelenderwijs hun zelf-bewustzijn, zelfvertrouwen, vertrou- wen in een ander en sociale vaardig-heden. De linkervuist is de Rotsvuist. Deze plaats je op je hart en zegt: ‘Ik ben sterk en kan voor mezelf opko-men’. De rechterhand is de Water-hand. Deze plaats je over je Rotsvuist en je zegt: ‘Maar daarbij is vriend-schap en verbondenheid belangrijk’. Door verschillende oefeningen leren de kinderen dat het soms be-langrijk is om meer Rotskwali-teiten te gebruiken en soms juist meer Waterkwaliteiten. Wanneer kinderen (maar ook volwassenen) hier goed in kunnen schakelen en in balans zijn kunnen zij zich goed ont-wikkelen en de wereld ont-dekken.  

Opvang en onderwijs werkt bij 
ons samen. Vanuit deze integrale 
gedachte hebben we op de maan-
dag, dinsdag en donderdagmid-
dag een 3+ aanbod ontwikkeld 
voor kinderen van drie jaar en 
ouder. Met onder andere dit aan-
bod stimuleren we een natuurlijke 
overgang van peutergroep naar 
kleutergroep. De 3+ kinderen 
gaan gedurende een deel van de 
middag alvast naar een kleuter-
groep. Daar doen zij mee met de 
kleutergroep, ze werken bijvoor-

beeld alvast aan tafel-
werkjes.  
 
Onder de slo-
gan ‘ik kan het 
zelf’ is een plus-
aanbod bij uit-
stek geschikt 
om de zelfstan-

digheid bij peuters te stimuleren, 
beter te leren omgaan met uitge-
stelde 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 tijd-
stip 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 leer-
plein van onze onderbouwgroepen, 
waar het spel in verschil-
lende hoeken centraal 
staat. Wij werken 
binnen onze hele 
onderbouw ont-
wikkelingsgericht 

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 tijdsma-
chine teruggaan in de tijd. Genoeg 
te beleven dus! 
 
Mocht u meer willen weten over 
onze peutergroep of het 3+ aan-
bod dat wij bieden? Neem dan 
contact op met Stefan de Jonge 
(directie@ikc-debrug.nl). 
 

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

Rots & Water training.
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