
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. 
 

IKC Joannes 
 
Kinderen helpen 
zichzelf te ontwikke-
len tot zelfstandige, 
evenwichtige, res-
pectvolle en trotse 
wereldburgers. En 
dat in de veilige om-
geving van een 
hechte leef- en leergemeenschap 
waar iedereen welkom is. Een IKC 
volop in ontwikkeling waar een 
goede relatie met ouders, kinderen 
en de Groessense gemeenschap 
voorop staat. 
 
Groessen-wijs: Samen wijzer!  

Vanuit onze missie ‘Samen wijzer’ 
werken wij op IKC Joannes met ons 
onderwijsconcept ‘Groessen-Wijs’. 
Leidend is hierbij het gedachtengoed 
van de pedagogische basisbehoeften 
(relatie, competentie en autonomie), 
het gedachtengoed van Gert Biesta 
(socialisatie, kwalificatie en subjectifi-
catie) en de beloften aan onze leerlin-
gen van het ‘Liemers Lijstje’.  

Op IKC Joannes bieden wij opvang 
voor 0-4 jarigen, onderwijs en buiten-
schoolse opvang. 

 
Omdat het tijdens deze harde lock-
down niet mogelijk is om fysiek een 
kijkje te nemen in ons IKC bieden wij 
u dat graag digitaal aan. Via onder-

staande QR-code krijgt u een digitale 
rondleiding van een van onze leerlin-
gen. Hierin staan 
ook de beloften 
aan onze leerlin-
gen van het  
‘Liemers Lijstje’. 
Veel kijkplezier! 
 
 
‘Samen’ 

heeft nog nooit zoveel  
betekenis gehad als dit jaar 
 
Laten we de momenten dat we 
samen kúnnen zijn daarom  koesteren 
 
We wensen jullie heel veel ‘samen’ 
en gezondheid in het nieuwe jaar 

Basisschool Bernadette 
 
Groot door klein te zijn is ons 
motto. In de veilige omgeving van 
onze hechte dorpsschool laten we 
kinderen hun talent ontdekken en 
ontwikkelen. Wij zijn als school 
volop in ontwikkeling, hierbij staan 
een goede relatie en samenwerking 
met kinderen ouders en alle betrok-
kenen uit Loo en omgeving centraal. 
Door onze manier van werken, wil-
len we onze leerlingen helpen het 
beste uit zichzelf te halen. 
 
Samen-wijs 

In de maand December staan altijd 
de feestdagen centraal op de 
Bernadetteschool. Waar we normaal 
gesproken samen met het dorp vie-
ren was dat dit jaar wat lastiger in 
verband met de coronamaatregelen. 
Toch hebben we ons best gedaan 
om ook in deze tijden zo veel moge-
lijk samen te vieren, maar dan net 
even anders… 

Tijdens wereld-wijs en crea werken 
de kinderen thematisch in units. Daar 
zijn ook kerstkaarten gemaakt voor 
eenzame ouderen en andere dorps-
bewoners. 

Ook de dorpsraad liet zich niet 
door covid-19 uit het veld slaan. Het 
initiatief van de Dorpsraad om ie-
dere groep die normaliter met de 
Loose kermis een ereboog bouwt 
een kerstboom te laten plaatsen, 
zorgt ervoor dat het dorp vol staat 
met kerstbomen vol versieringen die 
gemaakt zijn door de kinderen van 
de Bernadetteschool. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn. 

 
(Boven) Vanaf ons prachtige school-
plein wensen wij iedereen een fijne 
kerst en een gelukkig nieuwjaar! 
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