
Baby’s en peuters zijn ook  

welkom! 
 
Ons Sport IKC biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

in een veilige en huiselijke sfeer. De frisse, uitdagend inge-

richte groepsruimtes bieden geweldige speel- en ontwikkelmo-

gelijkheden. Uw kind wordt bij ons liefdevol en professioneel 

opgevangen.

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. 
 

Sport op IKC 
Het Startblok 

Buitenschoolse  
opvang 
 
Na schooltijd is er tijd voor ontspan-ning. Onze buitenschoolse opvang biedt volop mogelijkheden! Op ons Sport IKC biedt Kinderopvang Zonnekinderen in samenwerking met Het Sportteam kinderen de buiten-schoolse opvang aan. Door in geza-menlijkheid gebruik te maken van alle verschillende faciliteiten ontstaat er een sportief en breed naschools acti-viteitenaanbod. 

Sport levert meer op dan spor-
tieve vaardigheden. Kinderen be-
wegen graag en gemakkelijk. Met 
sport raken kinderen stap voor 
stap vertrouwd met hun fysieke 
mogelijkheden. Dat geeft zelfver-
trouwen en legt een stevige basis 
voor hun gezondheid later.  
 

De wetenschap is duidelijk: be-
wegen heeft een groot positief 
effect op de fysieke en mentale 
gezondheid van kinderen, én 
op hun leerprestaties. Er zijn 
genoeg redenen om bewegend 
leren toe te passen. 
 
Voel je beter: bewegen is ge-
zond. Door regelmatig te be-
wegen blijf je mentaal én fysiek 
gezond. 
 
Meer focus: betere concentra-
tie. Door bewegen en leren af te 
wisselen of zelfs te combineren 
kun je je beter concentreren. 

 
Onderzoek toont aan: betere 
schoolprestaties. Steeds meer on-
derzoeken concluderen dat meer 
bewegen leidt tot betere school-
prestaties. 
 
Sterk in je schoenen: beter zelf-
beeld. Bewegen heeft bij kinderen 
een positief effect op zelfvertrou-
wen, zelfbeeld en sociale vaardighe-
den. 
 
School is een feestje: meer plezier. 
Bewegen toepassen in de klas 
maakt school leuker voor leerlingen 
en voor docenten. 
 
Homo sapiens: gemaakt om te 
bewegen. We doen onszelf en 
ons lichaam een groot plezier met 
bewegen. We zijn er voor ge-
maakt! 
 
Een wereld die voortdurend ver-
andert, vraagt van mensen dat ze 
creatief, zelfstandig , flexibel zijn 

en verantwoordelijkheid nemen.  
Actief inspelen op veranderingen 
door kansen te grijpen. Dat vraagt 
om de juiste kennis, maar ook om 
een breed palet aan vaardigheden. 
Denk aan doorzetten, initiatief 
nemen, keuzes maken, samenwer-
ken, probleemoplossend denken en 
creativiteit. Mede door het beoefe-
nen van sport kunnen kinderen zich 
deze en andere vaardigheden spe-
lenderwijs eigen maken. Vandaar 
dat sport voor onze school een be-
langrijk speerpunt is. Vandaar dat 
we een Sport IKC zijn.
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