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1 september 2017 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
  
Na zes weken zomervakantie zijn we deze week weer begonnen. We 
hopen dat iedereen lekker uitgerust is deze vakantie en heeft kunnen 
genieten van een paar weken waarin niets hoefde. Inmiddels zijn de 
klassen weer ingericht, de tablets weer opgeladen en de pennen en 
potloden weer uitgedeeld.Tijd dus om weer aan het werk te gaan, ook 
op het IKC De Wissel!  
 
 
U leest het goed, vanaf vandaag officieel IKC (integraal kind centrum) 
De Wissel met onderwijs en opvang. Dit in samenwerking met 
kinderopvang Zonnekinderen.  
 
           (team IKC De Wissel) 
 

Tijdens een viering vanmiddag, hebben wij met z’n allen het schooljaar geopend. Met alle leerlingen van het IKC 
en een heleboel ouders, hebben we onder andere gekeken en geluisterd naar alle goede voornemens van de 
klassen voor het komende jaar.  
Ook hebben Tess (onze jongste leerling) en Teun (onze oudste leerling) het nieuwe logo onthuld (zie 
rechtsboven). Een nieuw logo waarbij wij uit zijn gegaan van ons ‘oude’ logo (wat goed is willen wij behouden), 
maar wel de combinatie gemaakt met de opvang, zodat we samen IKC De Wissel vormen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot hebben wij ook een mysterie opgelost. Toen de kinderen afgelopen maandag weer de school binnen 
kwamen, zagen zij overal 25 op de ramen. Wat had dat nou te betekenen, iemand 25 jaar geworden misschien?? 
Wij zijn er nu achter, dit jaar is namelijk een jubileum jaar voor De Wissel. Dit jaar bestaat De Wissel officieel 25 
jaar. Hoe bijzonder is het dan ook om in zo’n jaar de stap te maken van basisschool De Wissel naar IKC De Wissel. 
 
Omdat het een bijzonder jaar betreft, zullen wij door het hele schooljaar heen verschillende festiviteiten 
organiseren. Feestelijke activiteiten voor leerlingen, maar ook ouders, medewerkers en oud- leerlingen zullen 
niet vergeten worden. 
 
Al met al een feestelijke opening van een heel mooi nieuw schooljaar. Wij hebben er zin in!!!   
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Uit de groepen 

 

Groepsvormingsproces   
Deze eerste dagen na de vakantie hebben de kinderen in hun groep spelletjes gedaan om elkaar nog beter 
te leren kennen. Daarnaast hebben ze met elkaar bedacht hoe ze willen dat het in hun groep zal zijn. Zij 
hebben samen een soort van ‘missie’ voor hun groep bedacht en met elkaar afgesproken hoe ze met 
elkaar omgaan. Vandaag tijdens de opening van het nieuwe school logo hebben zij dit aan elkaar 
gepresenteerd. In de groepen kunt u zien welke afspraken zij hebben gemaakt.  
 
Dramalessen van theaterdocente Caroline  
Dit schooljaar komt theaterdocente Caroline Jansen dramalessen verzorgen in alle groepen. Wij kennen juf 
Caroline allemaal van de slotavonden. Hier heeft zij een grote rol door de kinderen van groep 8 te 
begeleiden op het toneel. Nu komt zij in alle groepen lessen geven. Samen met de groepsleerkracht 
bereiden ze de lessen voor en samen zullen zij voor de uitvoering zorgen. Wij hebben er veel zin in. Veel 
succes dit jaar juf Caroline. 
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Er zijn dit schooljaar 2 kleutergroepen en een groep 2 in de groep 2/3. Vol enthousiasme zijn deze kleuters 
begonnen aan een nieuw schooljaar. De kleuters waren blij verrast met de nieuwe vloerbedekking. Deze is 
dan ook prachtig en de kleuters genieten hier volop van.  
Wij zijn begonnen met het wennen aan de ‘nieuwe’ klas. Hoe was het ook allemaal weer? En welke 
kinderen zitten er nu in mijn groep? Hoe gaan wij met elkaar om en hoe kunnen wij elkaar helpen? 
Ook gaan wij nu de hele dag naar school en eten wij samen in onze eigen groep. Verder genieten de 
kleuters van alle werkjes en waren ze al druk met de 1e letter van hun naam.  
Het is mooi om te zien dat ze al weer snel gewend zijn in de klas. Binnenkort starten wij dan ook met het 
eerste thema van dit schooljaar. In totaal werken wij met 8 thema’s. Binnen deze thema’s komen alle 
reken – en taaldoelen aan bod. Op de infoavond van 7 september vertelt de juf verder hoe er inhoudelijk 
wordt gewerkt in de kleutergroepen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorlezen aan de kleuters  
Kinderen uit groep 6-7-8 gaan vier dinsdagmiddagen een half uurtje voorlezen aan onze kleuters. Dit 
gebeurt het hele schooljaar door middel van een roulatiesysteem. Dit is elk jaar weer een groot succes. 
Iedere kleuter wordt gekoppeld aan een bovenbouw leerling en samen gaan zij op deze middagen 
prentenboeken lezen en/of zelf verhalen bedenken. Kortom, de interactie tussen beide leerlingen en de 
boeken staan hierbij centraal. Ook leren de leerlingen uit de verschillende groepen elkaar zo beter kennen. 
Dit is iets wat wij ook belangrijk vinden op De Wissel. Leerlingen kennen elkaar en voelen zich veilig en 
vertrouwd. 
 

Kinderboekenweek  
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met als thema Griezelen 
Ook dit jaar doen we met de hele school hieraan mee. 
De feestelijke opening is die woensdag met de hele school in de hal. 
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Ouders 
 

Pilot buitenlopen met het hele team tijdens de pauzes  
Zoals eerder gecommuniceerd starten wij dit schooljaar een pilot wat betreft de pauzes voor leerlingen en 
collega’s. Met elkaar hebben wij besproken om iedere pauze met z’n allen naar buiten te gaan. Door ook 
met alle leerkrachten buiten te lopen, verwachten wij een positieve stimulans te geven aan het sociaal 
welbevinden van alle kinderen. Bij eventuele problemen is tenslotte de eigen groepsleerkracht aanwezig 
en tevens is er ruimte voor een gezellig praatje. Gevolg van dit besluit is echter, dat de collega’s tot 14.00 
uur geen pauze moment hebben buiten de kinderen om. Dat maakt dat wij van 14.00 – 14.30 uur eerst een 
half uur pauze nemen, voordat wij weer afspraken in zullen plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip, dit 
omwille van het welbevinden van onze leerlingen, jullie kinderen.  
Deze pilot loopt tot aan de kerstvakantie, dan zullen wij deze pilot intern evalueren.  

Reminder ouderavond donderdag 7 september 
Deze week heeft u via uw zoon/dochter een uitnodiging ontvangen. Het betreft een ouderavond op 
donderdagavond 7 september. De start is om 19:00 met een eerste kennismaking in de eigen groep van uw 
zoon/dochter. Aansluitend hierop is er een algemeen gedeelte met als thema Actief Ouderschap. In 
samenwerking met stichting Actief Ouderschap organiseren wij een wensen- en verwachtingenavond. 
Tijdens deze wensen- en verwachtingenavond gaat u als ouder in gesprek met andere ouders en 
medewerkers van het IKC om op die manier verwachtingen en wensen naar elkaar uit te spreken. Er 
worden groepjes gemaakt die zullen bestaan uit ouders én leerkrachten. In die groepjes wordt er 
gesproken over of en hoe het partnerschap tussen ouders en het IKC nog beter kan worden!  

Reminder: Belangrijke data komend schooljaar  
Informatieavond   Donderdag 7 september 19.00-19.45 uur 
Ouderavond Actief Ouderschap Donderdag 7 september 20.00-21.30 uur     
Rapport mee    Donderdag 22 februari en donderdag 21 juni 
Oudergesprekken   Dinsdag 21 en donderdag 23 november 
     Dinsdag 27 febr. en donderdag 1 maart 
     Dinsdag 26 en donderdag 28 juni    
Kijkavonden    Donderdag 12 oktober en dinsdag 20 maart   
   
                                                      
Studiedagen groep 1 t/m 8                Maandag 11 september, dinsdag 12 september,  
                                                                vrijdag 9 februari, woensdag 21 maart,  
                                                                donderdag 24 mei en woensdag 13 juni.  

    
Schoolfotograaf   Donderdag 21 september 
Guatemalamarktje   Vrijdag 22 september 
Sinterklaas    Dinsdag 5 december 
Kerstviering    Woensdag 20 december  
Carnaval    Donderdag 8 februari  
Keuzecursus    vrijdag 2, vrijdag 9 en vrijdag 16 maart 
Kamp groep 8    woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni  
Slotavonden    Dinsdag 3 en woensdag 4 juli  

Laatste schooldag   Vrijdag 6 juli (12.00 uur iedereen vakantie)              
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Reminder: Vakantierooster 2017-2018 
 

Vrije dagen/vakanties:   

Herfstvakantie  14-10-2017 t/m 22-10-2017 

Kerstvakantie  23-12-2017 t/m 07-01-2018 

Voorjaarsvakantie (carnaval) 10-02-2018 t/m 18-02-2018 

Goede vrijdag  30-03-2018 

2e Paasdag (ma) 02-04-2018 

Meivakantie (inclusief Koningsdag) 27-04-2018 t/m 11-05-2018 

Inclusief Bevrijdingsdag 05-05-2018 

Inclusief Hemelvaart 10-05-2018 en 11-05-2018 

Pinksteren  21-05-2018 

Zomervakantie 07-07-2018 t/m 19-08-2018 

 

Studenten 2017-2018  

Zoals elk jaar krijgen wij studenten van de PABO Iselinge uit Doetinchem. Ook dit jaar verwelkomen wij 

weer veel enthousiaste studenten. In semester 1 ( tot en met december) krijgen de volgende groepen een 

student: groep 1-2 A, 1-2 B, 4, 5/6 en groep 7. Zij zullen eerdaags kennis maken met de mentoren. In week 

37 zullen de meesten starten. Wij wensen hen hierbij veel succes. 

Speerpunten schooljaar 2017-2018  
Als IKC vinden wij het belangrijk om ons onderwijs ieder jaar waar nodig en mogelijk te verbeteren. Dat 
maakt dat wij ieder schooljaar met elkaar bespreken wat onze speerpunten zijn voor het nieuwe jaar. 
Middels projectgroepen waarin verschillende leerkrachten zitten, gaan we planmatig en doelgericht met 
deze thema’s aan de slag. Aan het einde van een schooljaar evalueren wij dit intern met elkaar en hopen 
wij weer een volgende stap te hebben gezet in onze ontwikkeling. Voor dit schooljaar zijn dit onze 
speerpunten: 

- Ouderbetrokkenheid (start al met de ouderavond van 7 september) 
- ICT (implementatie Snappet voor de groepen 4 t/m 8) 
- Uitstraling (IKC, logo, website, inrichting, schoolplein) 
- Sociaal emotionele ontwikkeling/ eigenaarschap leerlingen (doorgaande lijnen, Klassenkracht) 
- Wereldoriëntatie (implementatie methode Blink)  

 
Wisselpiraat  
Hierbij de planning van De Wisselpiraat voor aankomend schooljaar. 
Donderdag 5 oktober gr 3 – gr 7 
Donderdag      16 november  gr 2/3 – gr 8 
Donderdag  1 februari gr 1/2B – gr 6 
Donderdag 22 maart gr 1/2A – gr  5/6 
Donderdag 26 april  gr 4/5 – gr  4 
U bent als ouder/belangstellende van harte welkom op de betreffende donderdag dat uw kind de 
wisselpiraat heeft. We starten om 08.45 uur en het duurt tot maximaal 9.45 uur. 

 

Afscheid juf Kim  
Helaas heeft juf Kim, onze onderwijsassistent, mede gedeeld dat zij een baan heeft aangenomen in het 
zuiden van het land, waar zij ook woont.  Na 14 jaar gaat juf Kim De Wissel helaas verlaten. Vrijdag 22 
september is haar laatste werkdag op IKC De Wissel. ’s Middags neemt zij, voorafgaand aan de Guatemala- 
markt, afscheid van de kinderen. We wensen juf Kim veel geluk.  
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Gymrooster  
 

Groep 2/3* Donderdag  

 Groep 3 Donderdag  

Groep 4 Maandag  

Groep 4/5 Dinsdag  

Groep 5/6 Maandag  

Groep 6 Maandag  

Groep 7 Maandag  

Groep 8 Donderdag  

 
Hoofdluis  
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan 
deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de andere overgebracht worden. De school is (ongewild) 
zo'n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor de 
bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen 
te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te 
behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden hebben wij een ouderwerkgroep 
ingesteld. Dit houdt in dat er in elke groep 2 of 3 moeders luizenmoeder zijn. Je bent dan luizenmoeder in 
de groep van je eigen zoon/dochter. Wij hebben gemerkt dat dit prettig werkt, zowel voor de kinderen als 
voor de ouders en de leerkrachten. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, 
direct na de schoolvakanties alle kinderen op school te controleren op hoofdluis. Een week later vindt er 
een hercontrole plaats, met name voor de kinderen die afwezig waren. Ook kan de werkgroep extra 
ingeschakeld worden in periodes waarin het hoofdluisprobleem weer wat actiever is.  
Tegen betaling van € 1,50 kunt u bij de contactpersoon juf Daisy een luizenzak kopen voor het opbergen 
van de jas van uw kind. Tevens zoeken wij nog ouders die onze werkgroep willen komen versterken. 
 
Wanneer hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, neemt een werkgroeplid telefonisch contact met de 
ouders op. Zo kunnen kan er direct gestart worden met de behandeling om verdere verspreiding te 
voorkomen. De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning van de GGD en werken volgens 
instructie van de GGD. 
  

Vanuit de OV: De schoolfotograaf  

Donderdag 21 september 2017 zal de schoolfotograaf langskomen om mooie foto’s te maken van alle 
leerlingen van De Wissel. Het gaat hierbij om klassenfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en 
zusjes samen. Net zoals vorig jaar zullen wij gebruik maken van de diensten van 
www.denieuweschoolfoto.nl, voor meer informatie kunt u op hun site kijken. De schoolfotograaf zal 
gebruik maken van een witte achtergrond, gelieve hier rekening mee te houden met kleding. Ongeveer 
twee/drie weken na de schoolfotograaf ontvangt u per kind een inlogkaart met daarop een voorbeeldfoto 
en een persoonlijke inlogcode. De inlogkaart met unieke code geeft u dan toegang tot de webwinkel waar 
de bijhorende foto’s kunnen worden bekeken en besteld. 
De kosten van het standaard fotopakket bedraagt € 12,99. Dit pakket bestaat uit 4 vellen; 3 vellen van 1 
foto (pasfoto of totaalfoto) en 1 vel met allemaal verschillende  formaten. De klassenfoto krijgt u er dan 
gratis bij. Het is eventueel mogelijk om via de site andere formaten, opties etc. te kiezen, maar dat kost 
dan wel meer.  | 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u terecht bij Jill Kroesen en Nancy Vink-Masbaitoeboen 
van de Oudervereniging.  

*De kinderen van groep 3 van de 2/3 gaan mee 
met groep 3! 
De groepen 3 gaan voor het eerst gymmen in 
de gymzaal van het Liemers College. De 
gymkleding en binnensportschoenen graag in 
een rugzak mee naar school. Er is een mail 
uitgegaan naar de ouders/verzorgers van de 
groepen 3 inzake hulp om samen veilig naar de 
gymzaal te lopen.  

 

http://www.denieuweschoolfoto.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUweKVwYDPAhXFShQKHVZXDQoQjRwIBw&url=http://mwp.pontes.nl/Home/tabid/41/ctl/Details/mid/388/ItemID/192/Default.aspx?SkinSrc%3D[G]Skins/Pontes/dusseldorp_vervolg%26ContainerSrc%3D[G]Containers/Pontes/geentitel&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNEDyIqEIhplR9ov7TBlIlx6dOO9Zw&ust=1473449469944564
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Guatemalamarktje 22 september 
Graag verwijzen wij naar de bijlage die door Carolien van Heerde van Asociación Constru Casa naar ons is 
gemaild. Mede uit de opbrengst van verkoop van artikelen tijdens het marktje van vorig schooljaar is er 
voor de familie van Juan Pastor een nieuwe woning gebouwd. Dat was hard nodig, kijk maar naar de eerste 
foto van hun hutje hoe ze eerst woonden en op de tweede foto hoe ze nu wonen. Een wereld van verschil. 
Hartelijke dank vanuit Guatemala, namens de familie en namens de mensen van Constru Casa.  
 
Op vrijdag 22 september 2017 houden wij dit jaar ons marktje. Met als doel om weer veel geld op te halen 
zodat de stichting weer gezinnen blij kan maken. Het marktje is van 13.00 tot 14.00 uur. Wij houden dan 
op het schoolplein een rommelmarkt waarbij de kinderen spulletjes vanaf een kleedje gaan verkopen. 
Denkt u hierbij aan kleine bedragen. Ook mogen er weer lekkernijen en/of eigen gemaakte spulletjes 
worden verkocht. Kortom wees creatief.  
Op het schoolplein zal het geld direct verzameld worden, waardoor wij via een geldmeter bij kunnen 
houden hoeveel geld er wordt opgehaald. Voor de onderbouw is het zeer wenselijk dat er een ouder  
aanwezig is. U kunt vanaf 13.00 uw kind in de klas ophalen en dan samen spullen verkopen of rondlopen. 
Om 14.00 uur sluiten wij op het plein gezamenlijk af door de voorlopige opbrengst bekend te maken.  
Ook zal juf Trudy, die nauw bij deze stichting betrokken is, voorafgaand in alle groepen een korte 
presentatie laten zien. 

 

Pesten een afschuwelijk probleem! 

Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Net als de afgelopen schooljaren willen we zoveel 

mogelijk het pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo goed mogelijk bestrijden. 

Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. We verzoeken u dan ook bij een vermoeden 
van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat gepest wordt, een mailtje te sturen naar: 
directie.dewissel@spodeliemers.nl  Op die manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten 
worden of kwijtraken en aan dossiervorming doen. Jammer genoeg gaat er soms enige tijd overheen 
voordat ouders er achter komen dat hun kind ergens mee zit. Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar 
wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 
 
- Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met wie speelt hij/zij 
zoal?   
  Wat vindt hij/zij leuk op school? Wat vindt hij/zij niet zo leuk? 
- Vraag ook naar de sfeer in de klas. Doen de kinderen meestal aardig tegen elkaar? Maken ze leuke  
  grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen van de klas meedoen met spelen? 
- Doet uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt? Welke dan? 
 
Wij hopen op een gezellig jaar voor alle leerlingen en bedanken de ouders vast voor hun medewerking. 
 

Jumbo sparen voor school  

De Wissel heeft zich net als vorig jaar aangemeld voor Jumbo sparen voor school. Deze actie zal 

plaatsvinden in de periode van 4 oktober t/m 28 november 2017. Nieuw dit jaar is de Jumbo Sparen voor je 

School scan app! Met deze app wordt het makkelijker gemaakt om heel snel alle punten te scannen en toe 

te kennen aan onze school. De nummers hoeven dus niet meer ingevoerd te worden, want dit werd 

verleden jaar als hinderlijk ervaren. Wij hopen weer op een mooie opbrengst! 

 
 
 
 

mailto:directie.dewissel@spodeliemers.nl
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Opvang 
 
Basisschool De Wissel is per dit schooljaar IKC De Wissel!!  
 
1 + 1 = 3: De Wissel en Kinderopvang Zonnekinderen zijn een Integraal Kind Centrum (IKC) 
 
De Wissel en Zonnekinderen slaan de handen ineen! Per schooljaar 2017-2018 vormen we een Integraal Kind 
Centrum (IKC).  Als IKC begeleiden we kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in de volle breedte van hun 
ontwikkeling. 
 
IKC de Wissel biedt  
-     Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar 
-     Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar  
-     Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang   
 
De kinderdagopvang zal worden aangeboden bij het nieuw te openen kinderdagverblijf Het Talent, gelegen aan de 
Paganinistraat naast IKC De Tamboerijn. Dit kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van IKC De Wissel en biedt 
kinderen van 0-4 jaar een veilige en huiselijke plek waar zij zich volop kunnen ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. De 
ruimte is zodanig ingericht dat deze voorziet in de behoeften van de allerjongste kinderen met veilig en gevarieerd 
spelmateriaal. De peuters zullen door middel van gezamenlijke activiteiten spelenderwijs kennismaken met de 
basisschool. Zo zullen zij regelmatig te vinden zijn op De Wissel, waardoor zij geleidelijk aan kennis maken met de 
omgeving, kinderen en de juffen en meesters.  
 
De buitenschoolse opvang krijgt ook een eigen groepsruimte in Het Talent. In deze kleinschalige BSO wordt dagelijks 
een activiteitenaanbod verzorgd op het gebied van Sport, Cultuur, Natuur & Avontuur en Multimedia. De coaches 
van Zonnekinderen bezoeken de BSO en het kinderdagverblijf regelmatig om daar leuke en uitdagende activiteiten 
aan te bieden.  
 
Interesse?  
Heeft u behoefte aan nadere informatie of heeft u andere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via e-mail 
of telefoon. Wij doen ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.  
 
Kinderopvang Zonnekinderen 
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl  
 
Basisschool De Wissel 
Tel: 0316-523738 / info.dewissel@spodeliemers.nl/ www.dewisselzevenaar.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:info.dewissel@spodeliemers.nl/
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 1 sept Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Optreden onthulling nieuw logo om 13.00 uur. Ouders zijn hierbij ook 
van harte welkom 

Do 7 sept Gr 1 t/m 8 Informatieavond 19.00-19.45 uur/ ouderavond actief ouderschap 
20.00-21.30 uur 

Ma 11 sept Gr 1 t/m 8 Studiedag.  Alle kinderen vrij 

Di 12 sept Gr 1 t/m 8 Studiedag.  Alle kinderen vrij 

Do 14 sept Ouders van 
toekomstige 
leerlingen 

Kennismakingbijeenkomst ’s avonds 19.45 uur - 21.00 uur voor ouders 
waarvan hun kind in oktober, november en december 2017 bij IKC De 
Wissel instromen 

Do 21 sept Gr 1 t/m 8 Schoolfotograaf 

Vr 22 sept Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Afscheid van juf Kim in alle groepen 
Guatemalamarktje 13.00 uur – 14.00 uur 

Wo 27 sept Gr 8 Start verkoop kinderpostzegels om 12.00 uur 

Do 5 okt Gr 3 en gr 7 Wisselpiraat  8.45  uur-  9.45 uur 

Vr 6 okt Gr 1 t/m 8 Nieuwsbrief 2 uit 

Do 12 okt Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Kijkavond 18.30-19.30 

Ma 16 okt t/m vr 
20 okt 

Gr 1 t/m 8 Herfstvakantie 

 

 

 

Overig nieuws 
 

Voorstelling “De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen” in Het Musiater  
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen is in Nederland één van de meest verkochte kinderboeken 
in tijden.  

Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun waanzinnige 
boomhut te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo 
snel vliegende katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een 
reuzengorilla vandaan? 
Gelukkig hebben de jongens keihard gerepeteerd en ze zijn er bijna helemaal 
klaar voor! Maar eerst nog even 100 marshmallows eten en de papegaai 
kietelen… 
 
Voor komend seizoen zet Meneer Monster zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. Ze hebben deze 
bestseller omgetoverd tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij.  

De voorstelling De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (6+) is te zien in Het Musiater in Zevenaar op 
vrijdag 6 oktober om 19.30 uur. Kaartjes voor de voorstelling kosten € 6,50 en zijn verkrijgbaar bij 
Kunstwerk! Het Musiater, Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers vestiging Zevenaar en Rebers Boek en Buro. 
Op deze avond zijn ook de boeken van De waanzinnige boomhut te koop.  

 



De Wissel 25 jaar 

 

Zondag 1 oktober is de herfstloop van AV De Liemers in Babberich. De afgelopen 
twee jaar hebben de kinderen van de Wissel zo goed gelopen dat ze de wisselbeker voor 

scholen hebben gewonnen. Winnen we dit jaar weer als school is de beker voor De Wissel 
We hopen dat jullie er zin in hebben en dat De Wissel weer met veel kinderen mee 

zal lopen! 
Inschrijven kan op de website: vermeld dan ook dat je op De Wissel zit! 

Inschrijfformulieren worden ook meegegeven! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



De Wissel 25 jaar 

 

PIKO 
 

We gaan voor het derde jaar wederom de strijd aan tegen overgewicht! 

Editie 1 en 2 waren een groot succes! 

PIKO is een wetenschappelijk onderbouwd interventieprogramma van 24 weken waarbij kinderen, met 

behulp van hun ouders, begeleid worden naar een gezonder gewicht! 

In 2014 telde de gemeente Zevenaar 32.450 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 0-15 jaar was er bij 

15% van de kinderen sprake van overgewicht (CBS, Den Haag/Heerlen, 2014). 

Een kind dat te zwaar is, heeft meer kans op gezondheidsproblemen en sociaal emotionele problemen. 

Wij slaan de handen ineen 

PIKO is een multidisciplinair samenwerkingsverband in de Liemers voor kinderen van 

4 tot 18 jaar oud met overgewicht of obesitas. Het doel van dit samenwerkingsverband is om het eet- en 

beweeggedrag van deze kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te verbeteren. 

Binnen PIKO werken paramedici, diverse sportverenigingen en professionals van gezondheidscentrum Bent 

Sports nauw met elkaar samen. 

Lekker in lijf en hoofd 

Binnen PIKO staan diverse elementen centraal: persoonlijke aandacht, plezier in bewegen, gezond eet- en 

beweeggedrag en ‘lekker in je vel zitten’. 

Aanmelden 

Deelname aan PIKO is gratis en zal in september 2017 van start gaan. Wees er snel bij want er zijn slechts 

15 plaatsen beschikbaar! Op zaterdag 9 september is er een informatiebijeenkomst in Zevenaar (aanvang 

9:30 uur). Aanmelden kan tot 8 september 2017 via 0316-224734 of piko-zevenaar@hotmail.com. 

PIKO is een onderdeel van: 

 
 


