
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. 
 

Ons IKC biedt:  
 
• Onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar  

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar (loc. Zuid) 

• Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar (loc. Zuid en Noord) 

• Voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang voor  

• kinderen van 4-12 jaar (loc. Zuid en Noord) 

 
Meer informatie?  

Kijk op www.montessori-groenering.nl voor meer informatie 

over onze opvang of over ons onderwijs.  

Montessori IKC De Groene Ring  Zuid heeft recent een metamorfose  ondergaan  
Vooral het binnenplein is flink aange-pakt. Modern en eigentijds Montessori onderwijs vraagt om een hart in het IKC waar kinderen kunnen spelen, leren, (samen)werken en boe-ken lezen. Het verbouwde binnen-plein is open, licht en modern ingericht en past goed bij ons onder-wijs. Er is nu een stimulerend leerplein voor kinderen en een fijne ontmoe-tingsplek voor ouders.  

 
Landelijke Montessori dag Een kijkje nemen op locatie Noord  of Zuid? Woensdag 11 maart is de Landelijke Montessori dag! We ver-welkomen u graag om ons mooie IKC met Montessori onderwijs en opvang te laten zien. Liever een ander mo-ment?  

We organi-
seren maan-
delijks 
inloopda-
gen. Kijk 
voor de 
agenda op 
onze web-
site! 

Montessori IKC De Groene Ring is 
een Integraal Kind Centrum (IKC) 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar en 
er vindt onderwijs en opvang 
onder één dak plaats. Kinderen 
krijgen bij ons de kans om hun 
eigen talenten en interesses te 
ontwikkelen in een veilige omge-
ving.  
 
In ons IKC is er ruimte en respect 
voor elkaar en dat ervaren we in de 

manier waarop we met 
elkaar omgaan. 
Verschillen tussen men-
sen zien wij als een verrij-
king waarbij we van en 
met elkaar leren. We bie-
den een veilige, warme en 
vertrouwde omgeving 
voor het kind en voor ou-

ders. Opvang, onderwijs, ouders 
en kind dragen hier samen aan bij 
en voelen dit ook als een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid.  
 
Wist u dat baby’s en peuters ook 
een plekje binnen ons IKC hebben? 
Wij bieden kinderdagopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar (alleen locatie 
Zuid) en peuteropvang voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. De groepen zijn 
overzichtelijk, sfeervol en uitdagend 
ingericht. Onze baby’s kunnen veilig 
spelen en ontdekken in de grond-
box. In de verschillende hoeken 
kunnen kinderen onderzoeken en 
ontdekken. Er ligt ontwikkelings- en 
spelmateriaal dat aansluit bij de 
Montessori-visie. De Montessori 
werkwijze wordt namelijk ook op de 
opvang toegepast. De overgang 

naar het onderwijs verloopt zo soe-
pel en spelenderwijs.  
 
De BSO heeft een eigen primaire 
groepsruimte en maakt gebruik 
van de multifunctionele ruimtes 
binnen en buiten het gebouw. 
Regelmatig gaan de kinderen er op 
uit en er is dagelijks een activitei-
tenaanbod op het gebied van 
Sport, Cultuur, Natuur, Multimedia 
en Wereldwijs. 

Integraal Kind 
Centrum van  
0 tot 13 jaar  
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