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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
U heeft ongetwijfeld de afgelopen tijd gemerkt dat het Nederlands onderwijs in het nieuws is. Ook wij hebben 
gisteren onze deuren gesloten in verband met de landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs.   
  

Omdat wij merken dat er toch nog wel vragen zijn omtrent deze staking, zeker ook in combinatie met het nieuws dat 
de overheid een bedrag van 500 miljoen extra wil investeren in het basisonderwijs (bovenop de 270 miljoen die 
eerder al is toegezegd), willen wij u uitleggen waarom wij ons grote zorgen maken. 
   
Leerkrachten, ondersteunend personeel en directeuren van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de 
toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Wij denken dat het geven van een duidelijk signaal 
niet alleen voor de leerkrachten, maar juist ook voor de leerlingen goed is. Voor uw kind is het toch ook beter 
wanneer de leerkracht van zijn werk geniet? En voor elk kind is het toch fijner als de klassen kleiner worden en er 
meer individuele aandacht is? Meer handen in de klas is een wens van vele collega’s. Mede door passend onderwijs 
is het beroep van leerkracht zwaarder geworden 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, maar de kwaliteit staat onder druk. De leraren hebben dan ook gestaakt voor 
een hoger salaris (lonen in het basisonderwijs liggen veel lager dan in het voortgezet- en hoger onderwijs) en een 
lagere werkdruk.   
  

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren ook voor 
gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu 
al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we 
niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat 
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. 
 
De gesprekken in politiek Den Haag over hogere salarissen en wegnemen van de hoge werkdruk hebben tot niet 
meer geleid dan een inspanningsverplichting van de formerende partijen om een substantieel bedrag voor de 
salarissen beschikbaar te stellen. Er is meer nodig dan dat! Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen, 
vandaar het belang om als één front te laten zien dat we ons zorgen maken en investeringen eisen. Ook IKC De 
Wissel steunt deze actie, verschillende collega’s zijn gisteren dan ook in Den Haag aanwezig geweest. Wij hopen dat 
de politiek deze signalen serieus neemt en tot de conclusie komt, dat wanneer men echt wat wil doen aan de huidige 
situatie, er nog meer geld geïnvesteerd moet worden. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer 
aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van 
onderwijs aan generaties kinderen die gaan komen, niet verder in gevaar.   
 
Wij houden de ontwikkelingen de komende periode goed in de gaten en hopen ook op 
uw begrip en support. 
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Uit de groepen 

 
Bezoek op IKC De Wissel 
Een duik in de praktijk. Zien hoe het echt werkt. Daar ging het om 
tijdens de Toogdag die de IJsselgroep samen met Edux afgelopen 
woensdag organiseerde. Geïnteresseerde leerkrachten vanuit het 
hele land konden zich voor deze dag aanmelden en zodoende scholen 
bezoeken die volle bak draaien met Thinking4learning, 
Projects4Learning en Duurzame leerkracht. De formule: instappen, 
gordels om en met een klein reisgezelschap bij de voor hen 
geselecteerde scholen naar binnen. Een unieke (praktijk)ervaring.  
 
Trots zijn wij dan ook op het feit dat de organisatie IKC De Wissel 
heeft gevraagd ook haar deuren te openen. Zodoende kwamen er ’s 
ochtends en ‘s middags een groep van zo’n 9 collega’s uit het land 
verschillende lessen bekijken. Hoe geven de collega’s op De Wissel nu 
concreet invulling aan geïntegreerd (zaak)vakkenonderwijs, leren 
denken, leren leren en het boeiende vak van leerkracht?  
Klap op de vuurpijl was het bezoek van professor David Leat, hij 
kwam onverwacht mee met de groep die ons ’s middags bezocht. David Leat is een bekende professor uit 
Engeland en een van de grondleggers van Thinking4learning. Behalve het geven van een aantal lezingen in 
Nederland, kwam hij dus ook De Wissel een bezoekje brengen. Fijn om dan terug te krijgen dat wij het 
onderwijs bij ons op het IKC goed neerzetten.  
 
Sociaal – emotioneel: ‘Zo gaan we met elkaar om.’  

Alle groepen hebben in de eerste schoolweek afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de 

klas. De kinderen zijn in gesprek gegaan over hoe je er voor zorgt dat het voor iedereen fijn is in de groep, 

hier zijn klassenafspraken uitgekomen. De kinderen hebben dit  op 1 september gepresenteerd op het 

schoolplein. De regels zijn positief geformuleerd; we letten op wat goed gaat en het gewenste gedrag. De 

regels zijn terug te vinden in de klas. Iedere groep heeft er wat moois van gemaakt. Met regelmaat wordt 

er een van deze  afspraken centraal gesteld om extra op te letten. Zo wordt er in groep 4 op dit moment 

gelet op: ‘We zijn aardig voor elkaar.’ En let groep 7 op: ‘We kunnen tegen ons verlies.’  
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Eigenaarschap: datamuur                                                                                                                                                                             

Om kinderen te betrekken bij wat er geleerd wordt en om dit inzichtelijk te maken, werken we met de 

datamuur. Op de datamuur zijn de meest recente leerdoelen van taal, rekenen en spelling te vinden. Deze 

doelen worden gebruikt om vooruit te blikken; wat kunnen we aan het eind van dit blok bij taal, rekenen of 

spelling? Daarnaast wordt de datamuur gebruikt om terug te blikken; wat heb ik al geleerd? De kinderen 

worden betrokken bij het vormgeven van deze datamuur, door mee te helpen bij het ontwerp. Zo laat Tygo 

uit groep 4-5 zien wat precies een meter is. Loid uit groep 4 heeft mooie tekeningen gemaakt bij het 

‘zelfstandig naamwoord.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober was in de hal van het IKC de opening van de 
Kinderboekenweek. De kinderen van groep 3 en 4/5 zongen een griezellied. 
Daarna werd door juf Tonnie en juf Antoinette de gouden griffel bekend 
gemaakt. In deze week gaan de kinderen van groep 7 en 8 zich voorbereiden op 
de voorleeskampioenschappen. In alle groepen gaan de kinderen met het 
thema Griezelen aan het werk. 
 

 
 

Fietscontrole 
De kinderen van groep 6 t/m 8 worden verzocht hun fiets mee te nemen op woensdag 25 oktober, dit 
i.v.m. een controle. Kijk thuis de fiets goed na of alles functioneert en eraan zit. De plaatselijke 
fietshandelaren verloten net als voorgaande jaren wederom een fiets. Leuk om te vermelden dat een 
leerling van onze school al meerder jaren een fiets gewonnen heeft! 
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Nieuws uit de kleutergroepen 
Vanaf maandag 2 oktober tot aan de herfstvakantie werken we aan het thema ‘boeken’, 
aangezien afgelopen woensdag de Kinderboekenweek met als thema  “Gruwelijk eng” is 
gestart. De leerlijnen van dit thema kunt u weer vinden op de klasdeuren! Verder gaan 
wij samen lekker griezelen in de klas. Natuurlijk staan de boeken van Kinderboekenweek 
centraal. Ook zullen er veel boeken bekeken worden. Na de herfstvakantie staat het 
thema herfst centraal. 
 
De Cha cha cha cup 
Groep 7 gaat de uitdaging aan om de Cha cha cha cup te winnen. Onder leiding van meester Ronald krijgen 
ze drie oefenmomenten. Deze vinden plaats op school. Ronald deelt in de laatste les 6 wild cards uit. De 
betreffende kinderen mogen op zondag 8 oktober strijden om de cup. De zaal van Vida studio gaat dan om 
10.00 uur open. Entree voor de toeschouwer is € 2,00. De deelnemers zijn gratis. Het einde staat gepland 
om 12.30 uur. Zal het groep 7 van IKC de Wissel lukken? 
 
Dramalessen 
De gemeente Zevenaar heeft gelden beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar. Deze gelden zijn 
geoormerkt. Zij mogen alleen besteed worden aan culturele doeleinden. In overleg met het Kunstwerk 
heeft onze school besloten om een dramadocent in te zetten. Onze slotavond is altijd een groot succes. In 
voorbereiding tot de finale in groep 8 is het mooi om de groepen 1 t/m 7 een impuls te geven. Onze docent 
Caroline Jansen zal het team hierin begeleiden. Dat betekent dat ze 4 x per jaar een drama les voordoet in 
iedere groep, daarna volgt een echo les gegeven door de leerkracht waarbij Caroline de leerkracht 
begeleidt.  
 
Nieuwe leerlingen die binnenkort gaan beginnen of al zijn gestart:  

      Job Salomons in groep 1A 
     Fayenne Beikes en James Bohr in groep 1B 
  Tess Hendriks in groep 5 van 4/5 
  Lotte Hendriks in groep 7     

We wensen jullie en jullie ouders veel plezier op onze school! 
 

 

Ouders 
 
Nieuw meubilair  
Het schooljaar is voor de groepen 3A, 3B, 4, 4/5 en 5/6 gestart met nieuw meubilair. De tafels zijn allemaal 
op één hoogte net als in de bovenbouw. De driehoektafels kunnen makkelijk worden verplaatst en in 
verschillende opstellingen worden neergezet. Zo kunnen we meer gebruik maken van flexibele 
werkplekken. Daarnaast zijn er tafels die in een halve kring staan, zo zijn de leerlingen nog actiever 
betrokken bij de instructie van de leerkracht.  
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Opbrengst Guatemalamarktje  

Wat zijn jullie geweldig!  De mensen van Constru Casa in Nederland 

en Guatemala vinden ook dat jullie super je best hebben gedaan voor 

de allerarmste mensen in Guatemala. En ook ik ben trots op jullie. 

Wat een mooie opbrengst €1190.63 !!! Er wordt in Guatemala 

gekeken waar jullie geld het beste aan besteed kan worden. Het 

duurt even, maar jullie horen zeker wat er mee gebeurd is. 

Wie weet, kan ik in april gaan kijken, want dan ga ik zelf weer 

bouwen aan ons vijfde huisje. Ook aan de ouders, verzorgers, opa’s 

en oma’s en niet te vergeten de oudervereniging, dank voor de ondersteuning van de kinderen om tot zo’n 

mooi resultaat te komen. 

 

Trudy van den Broek 

 

 
 

MR  

Maandag 25 september was de eerste vergadering in dit schooljaar van de MR. Het jaaroverzicht is 

doorgenomen en aangepast en de taakverdeling binnen de MR is vastgesteld. Verder is er uitgebreid 

gesproken over de ouderavond en de invoering van de 5 gelijke dagen. Tot slot is er nog aandacht geweest 

voor het nieuwe meubilair en het werken in de groepen 4 t/m 8 met tablets. De notulen en het jaarverslag 

zullen binnenkort op de website staan. 

 

Projectgroep ‘Het Talent’  
Dit schooljaar hebben we de kans om een nieuwe projectgroep op te zetten. Dit is een groep waarin we 
kinderen lesgeven, die meer aankunnen dan in de groep geboden kan worden. We hebben de afgelopen 
jaren al op verschillende manieren deze kinderen proberen uit te dagen. Nu hebben we van ons bestuur 
subsidie gekregen om deze projectgroep uit te breiden. Samen met IKC De Tamboerijn bieden we nu 
iedere week een projectgroep aan in ‘Het Talent’. In de projectgroep geven we de kinderen les op hun 
niveau, waarbij we vooral projectmatig werken. Op deze manier dagen de kinderen elkaar uit en leren ze 
waar hun grenzen liggen, maar ook hoe ze net iets over hun grens heen kunnen. Ook ontstaat er op deze 
manier een plek waar ze elkaar uit kunnen dagen, om anders te denken, verder te denken en grotere 
denksprongen te zetten.  
Daarnaast bieden we de kinderen ook lesstof aan 
waarmee ze in de klas weer verder kunnen, zodat ze 
ook in de klas uitgedaagd blijven. Groep 5 t/m 8 
hebben iedere week op woensdag projectgroep en 
groep 4 één keer in de twee weken. In de loop van 
het jaar kunnen hier ook kinderen uit groep 3 bij 
aansluiten. Samen met juf Annemieke of juf Tessa 
(leerkracht op IKC De Tamboerijn) lopen de kinderen 
naar ‘Het Talent’ en hebben daar ongeveer anderhalf 
uur les. Daarna lopen ze onder begeleiding weer 
terug naar De Wissel. Wij zijn er trots op dat we dit 
mogen opzetten.  
 
 

http://www.construcasa.org/nl/
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Even voorstellen….juf Marloes   

Afgelopen week heeft juf Marloes haar eerste week op IKC De Wissel gedraaid. Zij vervangt juf Susan in 

groep 5/6 op maandag, dinsdag en woensdag. De ouders van groep 5/6 zijn hier allen al persoonlijk van op 

de hoogte gesteld. Daarnaast zal zij op donderdag en vrijdag aanwezig zijn voor ondersteunende 

werkzaamheden op het gehele IKC, voorheen de taken van juf Kim.   

Hieronder stelt juf Marloes zich voor: 

 

Een aantal van jullie hebben mij misschien al wel gezien, maar ik zal mij via deze 

weg even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marloes Bekkers en ik ben 22 jaar. Ik 

woon in een klein dorpje, genaamd Eerbeek. Dit is ongeveer een half uurtje rijden 

vanaf De Wissel. Ik ben hier opgegroeid en woon er nog steeds met veel plezier. In 

juli 2017 heb ik mijn lerarenopleiding succesvol afgerond. Dit heb ik op het Saxion in 

Deventer gedaan. Na een aantal korte invalperiodes op diverse scholen, ben ik 

benaderd door De Wissel. Ik heb deze uitdaging met beide handen aangepakt en 

heb er onwijs veel zin in! Daarnaast hou ik erg van gezelligheid en ben ik af en toe te 

vinden in de sportschool. Heb je nog andere vragen? Kom gerust langs! 

Groetjes Marloes 

 

Onze stagiaires stellen zich aan u voor 
Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal stagiaires bij ons op het IKC. Hieronder stellen zij zich even aan u 
voor…  

 
Ik ben Manon Lendering. Ik ben 17 jaar oud en woon in Zevenaar. Zelf heb ik ook op De 
Wissel gezeten. Ik ben één jaar geleden begonnen met de PABO op Iselinge Hogeschool te 
Doetinchem. Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding. Aankomend half jaar loop ik 
stage in groep 1/2A. Ik ben iedere donderdag aanwezig en hier en daar een keer op de 
dinsdag. In week 43 en in week 3 ben ik er de hele week.  Ik heb er erg veel zin in en ik 
hoop op een leuk en leerzaam half jaar!  
 

Ik ben Melanie Koolen, en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Zevenaar en zit op dit moment in 
het derde leerjaar van de pabo op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Dit betekent dat ik 
het hele jaar stage zal lopen op IKC de Wissel. Op maandag en dinsdag ben ik daarom te 
vinden in groep 7. In mijn vrije tijd werk ik bij Albert Heijn in Zevenaar. Reizen doe ik 
graag, ik ben dol op sporten en ik ben ook vaak te vinden met een mooi boek in mijn 
handen. Dit jaar ga ik mijn minor doen en deze staat in het teken van Engels. Als u verder 
nog iets wilt weten of vragen, mag u natuurlijk altijd naar me toe komen! Groetjes, 
Melanie Koolen 

 
Mijn naam is Nina en ik ben 20 jaar oud. Ik woon op mezelf in Arnhem. Ik ben tweede 
jaars student van Iselinge Hogeschool in Doetinchem en kom t/m 11 januari stage 
lopen in groep 1/2b op donderdag. Af en toe heb ik een stageweek, dit betekent dat ik 
de hele week bij De Wissel ben te vinden. Mijn vooropleiding is Onderwijsassistent. In 
mijn vrije tijd werk ik bij de Subway in Arnhem als leidinggevende. Ik ben dol op de 
buitenlucht, dus ik ben vaak buiten te vinden met een goed boek of gezellig met 
vrienden. Ik heb er erg veel zin in om bij IKC de Wissel stage te lopen. Als jullie vragen 

hebben,  mogen jullie gerust naar mij toe komen. Groetjes, Nina Baars 
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Ik ben Liam. Ik ben 3e jaars Pabo student aan Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Nadat 
ik vorig jaar een half jaar lang stage heb gelopen in groep 7, zien jullie me dit schooljaar 
terug bij IKC de Wissel en wel als stagiair op de maandag en de dinsdag in groep 5/6. We 
gaan er een mooi jaar van maken. Mocht je nog vragen hebben, spreek me vooral aan in 
de gang. 
 
 

 
Mijn naam is Boy Eckstein en ik ben 33 jaar. Begin september ben ik vol 
enthousiasme gestart met de PABO op de Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Alle 
studenten van de Iselinge Hogeschool lopen stage en ik heb het geluk dat ik bij 
jullie mag starten op “De Wissel” als stagiair. Daarvoor ben ik tot en met januari 
2018 op de dinsdagen in groep 4 bij juf Pauline. Inmiddels ben ik gestart als 
stagiair en mocht ik kennis maken met de kinderen uit groep 4. Deze eerste dag 
vond ik best een beetje spannend, allemaal nieuwe gezichten en indrukken. De 
spanning verdween al snel, want ik voelde mij al direct heel erg welkom. Bij de 
kennismaking maakte ik gebruik van een “vragenbal”, die gooide ik naar de 
kinderen die mij een vraag wilde stellen. Na de kennismaking wisten de kinderen 
mijn lievelingskleur, wat ik het allerlekkerst vind om te eten en dat ik geen vrouw heb, maar een vriendin. 
Helaas ging de tijd heel snel met de “vragenbal”. Als we meer tijd hadden gehad dan hadden de kinderen 
ook geweten dat ik gek ben op koken en dat ik gitaar speel. Wat ik graag wil leren als stagiair op De Wissel 
is het geven van aantrekkelijke lessen aan de kinderen in een veilige klas en op een positieve manier. 
Groetjes Boy 
 
Oudervereniging IKC De Wissel 
Als Oudervereniging ondersteunen wij het team van IKC De Wissel bij diverse activiteiten gedurende het 
schooljaar. Dit varieert van catering bij verschillende feestdagen en het schoolontbijt, tot de organisatie 
achter de avondvierdaagse, carnaval, Palmpasen, het sinterklaas- en kerstfeest en het schoolreisje. 
Natuurlijk zijn ook het regelen van de schoolfoto’s en de disco-avond onderdeel van activiteiten van de 
Oudervereniging. Wij komen eenmaal per maand samen voor een overleg en gedurende het schooljaar 
werken wij in sub-groepjes aan de verschillende projecten.  
Eind dit schooljaar zullen helaas enkele OV-leden stoppen. Ondanks dat we kort voor de zomervakantie 
drie nieuwe OV-leden welkom hebben mogen heten, zijn we op zoek naar nog meer enthousiastelingen. 
Heb je interesse? Vragen? We zien je reactie graag tegemoet op onderstaand e-mailadres! 
Ov.dewissel@spodeliemers.nl 
 
Jumbo sparen voor school 4-10 t/m 21-11-2017  
Net als vorig jaar kunnen de schoolpunten geactiveerd worden op www.jumbosparenvoorjeschool.nl. 
Daarnaast kunnen de punten vanaf dit jaar ook gescand worden met de Jumbo Sparen voor je School app. 
Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store en 
Google Play Store. Met de ‘Jumbo Sparen voor je School app’ kunnen de schoolpunten heel makkelijk en 
snel gescand en geactiveerd worden.  Spaart u met ons mee? 
 
Liemers Techniekdag  

Zaterdag 28 oktober zal in de Didamse Markthal van 10.00 tot 16.00 uur de Techniekdag plaatsvinden. Een 

jaarlijks terugkerend evenement om jongeren van 10 tot 16 jaar kennis te laten maken hoe leuk techniek 

is. Scholen en bedrijven presenteren doe-activiteiten zodat de bezoekers spelenderwijs kennismaken met 

de techniek.  Alle aspecten en niveaus komen die dag aan bod. Het is voor iedereen gratis toegankelijk. 

 

mailto:Ov.dewissel@spodeliemers.nl
http://r.edm.lemon.nl/track/click/6xv8w0a5c436zd
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Partnerschapsteam IKC De Wissel  
Enige tijd geleden heeft u via de mail van ons het verslag ontvangen van de wensen en 
verwachtingenavond van 7 september jl. In dit verslag kunt u lezen dat er veel is waar we trots op kunnen 
zijn. Ook zijn er wensen en verwachtingen uitgesproken waar we mee aan de slag kunnen en willen. Om te 
bepalen welke zaken we aan gaan pakken, zullen we een partnerschapsteam gaan vormen. Dit is een klein 
groepje ouders en leerkrachten die samen gaan kijken wat we wanneer en op welke wijze op kunnen 
pakken. 
 
Een partnerschapsteam waarin enkele ouders, leerkrachten en de directeur samenwerken, is een 
effectieve vorm om het partnerschap planmatig en met draagvlak vorm te geven op IKC De Wissel. Actief 
Ouderschap begeleidt het partnerschapsteam bij de opstart van de activiteiten. Zo zullen zij aanwezig zijn 
bij de eerste, tweede en derde bijeenkomst en zullen zij er zorg voor dragen dat ouders en teamleden na 
elke bijeenkomst worden geïnformeerd over de voortgang. 
 
Blij zijn wij met de aanmeldingen van vier enthousiaste ouders, zodat zij samen met een aantal 
leerkrachten en de directie het partnerschapsteam zullen vormen.  
 
Partnerschapsteam IKC De Wissel bestaat uit onderstaande personen en zal donderdag 26 oktober 
aanstaande voor een eerste keer bij elkaar komen. 
 

Ouders IKC De Wissel 

Sanne Beuker, moeder van Lynn 1/2b Juf Antoinette (groep 4/5)  

Minke Janssen, moeder van Tom 
groep 5/6, Chris groep 4 en Wout 
(nog niet op school)  

Juf Maureen (groep 1/2b) 

Chantal Berens, moeder van Lars 
groep 5/6, Rens groep 4 en Sofie 
groep 1/2a)  

Meester Youri (groep 8) 

Judith Visser, moeder van Floris groep 
2/3 en Felix (nog niet op school) 

Meester Daan (groep 6) 

 Meester Jos (directeur)  

 
Wij houden u op de hoogte!!  
 

Gratis EU-schoolfruit  

Ook dit jaar gaat IKC de Wissel mee doen aan het gratis project EU-

schoolfruit. We starten in de week van 13 november 2017 en in de week van 

20 april 2018 vinden de laatste leveringen plaats. In totaal ontvangen de 

kinderen gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week. 

Welke dagen fruit uitgedeeld gaat worden zullen we in de volgend nieuwsbrief bekendmaken. 

Herfstwandeling  
Deze wandeling vindt plaats in De Byvanck in Beek (gemeente Montferland). Deze herfstexcursie staat 
geheel onder leiding van deskundige vrijwilligers. Tijdens de wandeling vertellen de vrijwilligers veel over 
paddenstoelen en gaan de kinderen opdrachten maken. 
Groep 5/6 is 3 oktober geweest. Veel enthousiaste opa’s, vaders en moeders zijn met ons mee gegaan. 
Toen wij aankwamen kregen de kinderen een zoekkaart en zijn de kinderen opzoek gegaan naar 
verschillende paddenstoelen. Er zijn meer dan 30 verschillende soorten ontdekt in het bos. Het was een 
leerzame ochtend in de natuur.  Groep 4/5 gaat 11 oktober.  
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Terugkoppeling studiedagen De Wissel 

Afgelopen periode zijn de kinderen twee dagen vrij geweest in verband met studiedagen. Graag willen we 
u terugkoppelen waar het de afgelopen twee studiedagen over is gegaan.  
Op maandag 11 september heeft het team van IKC De Wissel een studiedag gehad over het Enneagram. 
Het Enneagram beschrijft negen verschillende type mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in 
denken, doen en handelen. Het Enneagram vertelt je iets over je zwakke en sterke punten en je drijfveren 
(waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe). Op verschillende manieren hebben we gekeken naar welk type 
past bij welke persoon. Op deze manier leer je jezelf en elkaar beter kennen en kun je beter gebruik maken 
van elkaars talenten. Deze studiedag was een eerste aanzet. In de toekomst zullen we hier vaker bij stil 
staan. 
 
De studiedag van dinsdag 12 september hebben we gebruikt om een aantal andere zaken op te pakken. In 
de ochtend hebben we met elkaar de onderwijsplannen voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend 
lezen en technisch lezen ingevuld. Dit schooljaar zijn we hier op De Wissel mee gestart. In een 
onderwijsplan staan heel helder onze schoolambitie, de gebruikte leerlijn, de doelen, de leertijd en het 
didactisch handelen per vakgebied beschreven. Ook staat hierin beschreven hoe we differentiëren en dit 
organiseren om in de onderwijsbehoefte van elk kind te voorzien.  
 
De middag hebben we gebruikt om de projectplannen, onze speerpunten dit schooljaar (in de vorige 
nieuwsbrief al iets over gecommuniceerd) met elkaar te bespreken, vast te stellen en aan elkaar te 
presenteren. Op deze wijze weten wij met z’n allen waar we aan willen werken, op welke wijze wij dit gaan 
doen en wat dit op moet leveren. Al met al, zeer productieve dagen.  

Schoolfoto’s De Wissel 
De eerder gemaakte schoolfoto’s zullen in de eerste week na de herfstvakantie door Nieuwe Schoolfoto 
worden aangeleverd.  

 

Opvang 
 
 
 
 
 
Bericht in de Gelderlander 28-09-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/medewerkers-ontwikkelen/sterke-punten
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 6 okt Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 2 uit 

Wo 11 okt Gr 4/5 Herfstwandeling 

Do 12 okt Gr 3 en gr 7 en 
ouders 

Wisselpiraat 8.45 uur – 9.45 uur ( is vanwege staking verplaatst van 5 
oktober naar 12 oktober) 

Do 12 okt Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Kijkavond 18.30 – 19.30 uur 

Do 12 okt OV OV vergadering  

Ma 16 okt t/m vr 
20 okt 

Gr 1 t/m 8 Herfstvakantie 

Ma 23 okt Gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Wo 25 okt Gr 6A. 6B , 7 en 8 Fietscontrole. Met de fiets naar school komen 

Zo 29 okt Iedereen Wintertijd. Klok 1 uur terug 

Vr 3 nov Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 3 uit 

Wo 8 nov Gr 1 t/m 8 Nationaal Schoolontbijt 

Ma 13 nov Gr 1-2a/b en 2-3 Theatervoorstelling 

Do 16 nov Gr 2/3 en gr 8 en 
ouders 

Wisselpiraat 08.45 uur- 09.45 uur 

Di 21 nov Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken 

Do 23 nov Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken 

Vr 1 dec Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 4 uit 

 

Overig nieuws 
 

Herfstloop  
Zondag 1 oktober was de herfstloop in Babberich. Dit jaar de 
derde editie. De afgelopen twee jaar hebben de kinderen van 
IKC De Wissel de wisselbeker gewonnen! Dit jaar was het 
enthousiasme groot en 75 jongens en meisjes wilden ervoor 
zorgen dat de beker definitief voor ons zou zijn. Dit is gelukt! 
Met zelfs 5 kinderen op het individuele podium. Caro en 
Damian waren tweede bij resp. de meisjes en de jongens 
500m. Eric,  Wessel  en Tom werden eerste tweede en derde 
bij de jongens op de 1000m! Vera werd net vierde bij de 
meisjes. Hidde en Floor werden bij de 1000m. 10 t/m 13 jaar 
beide 5e. Een fantastische prestatie! 
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De hardlopers van IKC De Wissel 

 

Speelotheek de Vlieger, voor goed en gevarieerd speelgoed  
Veel ouders hebben de weg naar de speelotheek in Duiven- zuid al gevonden, zowel uit Duiven als 
Westervoort en Zevenaar. We hebben zoveel speelgoed dat we best nog nieuwe leden blij kunnen maken. 
Dus kom eens kijken naar ons assortiment: van buitenspeelgoed, winkel, kasteel, piratenboot en 
poppenhuizen tot spelletjes, Duplo en Playmobil. 
Een speelotheek is een bibliotheek voor speelgoed, ook hier mag je steeds 3 weken lenen. De meeste 
leden hebben een abonnement van 33,- euro per jaar , waarvoor 2 stuks gekozen kunnen worden plus een 
extra ( puzzel, educatief of gezelschapsspel). Voor Gelrepas-houders is dit abonnement gratis. We zijn 
geopend op maandag en woensdag na school en vrijdagavond.  Meer informatie op onze website: 
www.speelotheek-de-vlieger.nl 
 
 

http://www.speelotheek-de-vlieger.nl/

