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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
U heeft het misschien wel gelezen in de krant en/of op Facebook, maar op 23 
oktober jl. is officieel Het Talent geopend. Op Het Talent bieden wij 
buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen van 4-12 jaar en 
kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0-4 jaar. 
 
In samenwerking met Het Talent vormen wij IKC De Wissel, waardoor wij 
vanaf dit schooljaar opvang en onderwijs bieden, dit voor kinderen van 0-12 
jaar en van 07.00 – 18.30 uur.    
 
Om een duidelijk beeld te schetsen hoe wij de samenwerking binnen ons IKC geregeld hebben, een korte toelichting 
waardoor dit hopelijk voor iedereen helemaal duidelijk is.  
 
KDV: 
Direct naast het gebouw van IKC De Tamboerijn aan de Paganinistraat nr 1 in Zevenaar is kinderdagverblijf  
Het Talent gevestigd. Het Talent biedt plaats aan 16 kinderen van 0-4 jaar. Omdat Het Talent onderdeel is van zowel  
IKC De Tamboerijn als IKC De Wissel, vangen wij in de leeftijd van 0-2 jaar broertjes of zusjes van schoolgaande  
IKC De Wissel- en IKC De Tamboerijn kinderen op. Tevens zijn alle kinderen ( 0-4 jaar) uit Zevenaar welkom die nog 
geen school keuze hebben gemaakt 
 
De peuters van Het Talent die de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt, kunnen overstappen van Het Talent naar de 
peutergroep van IKC De Tamboerijn. Peuters die door zullen stromen naar IKC De Wissel, blijven op de peutergroep 
van Het Talent. De komende periode gaan we samen onderzoeken hoe we inhoudelijk samen kunnen gaan werken 
met Het Talent, zodat de peuters deel kunnen nemen aan activiteiten op De Wissel, de leerkrachten leren kennen en 
weten hoe het IKC er uit ziet.  
 
Op Het Talent bieden we kinderen een veilige en huiselijke plek waar zij zich volop kunnen ontwikkelen. De ruimte is 
zodanig ingericht dat deze voorziet in de behoeften van de allerjongste kinderen met veilig en gevarieerd 
spelmateriaal. Voor de peuters die hun zelfstandigheid steeds verder beginnen te ontwikkelen, zijn er uitdagend 
ingerichte themahoeken en spelmateriaal die hun ontwikkeling optimaal stimuleert. De kinderen worden begeleid 
door een vast team van ervaren pedagogisch medewerksters. Daarnaast bezoeken de coaches van Zonnekinderen de 
locatie regelmatig om leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen. De pedagogisch medewerkster die nu op 
het KDV van Het Talent werkt is Kelly Bockting. Het KDV is nu 2 dagen open en er zijn al 4 kinderen aangemeld op 
maandag en 2 kinderen op donderdag. 
 
BSO: 
Naast kinderdagopvang zal er ook een kleinschalige BSO (20 
kindplaatsen) worden gevestigd in Het Talent. In deze 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. Het Talent maakt 
onderdeel uit van IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn, maar in de 
praktijk zullen we op de BSO van het Talent alleen kinderen opvangen 
van IKC de Wissel. Dit komt omdat IKC De Tamboerijn een eigen BSO 
heeft waar ouders van IKC De Tamboerijn voor kiezen.  
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Tijdens de activiteitentijd werken de BSO’s van Het Talent en IKC De Tamboerijn nauw met elkaar samen. Kinderen 
van beide IKC’s ontmoeten elkaar en nemen ook deel aan hetzelfde naschoolse programma. Tevens wordt er samen 
gewerkt met BSO De Superster. Kinderen hebben hierdoor een ruim aanbod aan activiteiten.  
Dagelijks hebben de kinderen de keuze uit activiteiten 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. 
 
De pedagogisch medewerkster die nu op de BSO van Het Talent werkt is Nathalie Helmes. De NSO (naschoolse 
opvang) is nu 3 dagen open (ma, di en do) en er zijn nog geen aanmeldingen voor VSO (voorschoolse opvang). Ook 
op de woensdag en vrijdag is er een mogelijkheid opvang af te nemen, evenals een dagelijks aanbod voor de 
voorschoolse opvang.  
 
Nu Het Talent formeel gestart is, de werkzaamheden binnen zo goed als klaar zijn, zal de komende periode gebruikt 
worden om het gebouw van buiten verder op te knappen. Zo zal volgende week gestart worden met de tuin rondom 
Het Talent, waardoor het ook een hele mooie opvanglocatie zal worden. 
 
Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, zullen wij een moment plannen om met alle leerlingen van De Wissel naar Het 
Talent te lopen. Daar zullen wij Het Talent op een feestelijke wijze echt met elkaar openen. 
 
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.  

 

Uit de groepen 

 

Nieuwe leerlingen die binnenkort gaan beginnen of al zijn gestart:  
 
    Romy Moorman en Jovanny van Kuijk in groep 1A  
We wensen jullie en jullie ouders veel plezier op onze school! 
 

 
Nationaal schoolontbijt 2017  
Ook dit jaar doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar is het nationaal schoolontbijt een 
onderdeel van ons schoolfeest. De kinderen hoeven deze dag niet thuis te ontbijten. Anders dan andere 
jaren is dat de kinderen dit jaar geen bord, beker en bestek mee hoeven te nemen. Via onderstaande link 
vindt u meer informatie over dit ontbijt en ook wat de kinderen aangeboden krijgen 
file:///L:/Team/INFO%20NIEUWSBRIEF/schooljaar%202017-2018/Flyer%20Nationaal%20Schoolontbijt%2017.pdf  

Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar op Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar op Het Talent 
- Onderwijs 4-12 jaar op IKC De Wissel 
 

Kinderopvang Zonnekinderen 
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl  
 
IKC De Wissel 
Tel: 0316-523738 / info.dewissel@spodeliemers.nl/ www.dewisselzevenaar.nl 
 

 
 

 

 
 

 

file://TSIAS01/Data$/Team/INFO%20NIEUWSBRIEF/schooljaar%202017-2018/Flyer%20Nationaal%20Schoolontbijt%2017.pdf
mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:info.dewissel@spodeliemers.nl/
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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25 jaar (IKC) De Wissel  
Woensdag 8 november vieren wij feest! De Wissel bestaat dit 
schooljaar 25 jaar. Om dit te vieren organiseren wij een leuke 
feestdag. De kinderen starten met het nationaal schoolontbijt dat wij 
een feestelijk tintje zullen geven. Wij zorgen voor een bord, beker en 
bestek. Ook fruit en lunch zijn niet nodig voor deze dag, we eten iets 
anders lekkers. De kinderen van groep 1 t/m groep 4 hebben een 
voorstelling van Warboel. Warboel komt vanaf groep 5 langs om de 
kinderen te laten meedenken over een schoollied. Hierdoor zullen we 
later dit schooljaar een mooi en passend lied krijgen voor IKC De 
Wissel. De kinderen gaan op deze dag ook een ontwerp maken voor 
een nieuw schoolplein. Aan het eind van dit schooljaar willen wij dit 
nieuwe schoolplein onthullen/openen. We maken er een leuke dag 
van! 
 
In de uitnodiging staat ook een rebus; de verrassing: 
 
 
 
 
 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De komende twee weken werken wij samen nog even met onze kleuters aan het thema herfst. Wat heeft 
de herfst toch een mooie kleuren en wat zijn er veel vruchten te vinden. Er is nog genoeg te ontdekken en 
te leren. Hierna gaan onze kleuters toch langzaamaan uitkijken naar zaterdag 18 november. Dan komt 
sinterklaas met zijn pieten weer in ons land. Wat een feest zal dit weer worden. Tante Truus staat dan 
centraal en met haar gaan we kijken naar het verschil in woorden. Met al deze woorden kunnen wij weer 
mooie zinnen maken. Ook gaan we met rekenen de cijfers tot en met 12 splitsen. Zowel bij sinterklaas als 
met kerst zullen deze doelen centraal staan. 
 

Theatervoorstelling  
De groepen 1-2 en 2-3 gaan op maandag 13 november naar het Musiater om een 
theatervoorstelling te bekijken. Genaamd Botje. Deze wordt gespeeld door de 
theatergroep ‘Kwatta’. We hebben er heel veel zin in en zijn erg benieuwd!  
 
 

Ouders 
 
Parkeren rondom de school  
Regelmatig is het parkeerprobleem rondom ons IKC een item in de nieuwsbrief. Toch ervaren wij nog 
steeds, met name bij slecht weer, dat iedereen de auto het liefst bij ons op het speelplein wil parkeren. 
Helaas is dit niet mogelijk en belangrijker nog, het levert gevaarlijke situaties op voor ouders en kinderen 
die lopend en/of met de fiets komen. Wij willen u dan ook met klem verzoeken alleen de reguliere 
parkeerplaatsen te gebruiken. Ook vragen wij u wederom niet in de bocht te parkeren bij de ingang van de 
onder- en middenbouw, maar dan net even ietwat door te rijden. Ook aan de Arnhemseweg is altijd meer 
dan voldoende parkeergelegenheid. Wij hopen dat iedereen hier alert op is, zodat iedereen veilig van en 
naar De Wissel kan komen. Alvast bedankt voor uw medewerking!!  
 

+r +g        -l   +k = 
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Sportouder gezocht  
Ieder jaar worden er door de sportverenigingen in Zevenaar verschillende toernooien voor de basisscholen 
georganiseerd. De sportverenigingen sturen hierover mails naar de school en de leerkrachten pakken een 
aantal toernooien op door ouders en verzorgers te informeren over data en tijd. Leerlingen die enthousiast 
zijn kunnen zich op school opgeven en leerkrachten maken teams en verzorgen verdere communicatie. 
Er zijn scholen in Zevenaar waar de zogenaamde “Sportouders” deze klus oppakken. Zij krijgen de mails 
van school doorgestuurd, communiceren naar ouders wanneer er toernooien zijn en komen langs in de 
klas om leerlingen te enthousiasmeren. Ouders kunnen hun kind bij hen opgeven, zij maken groepen, 
verzorgen de communicatie, halen de tenues op en brengen deze terug en regelen ouders die de teams 
begeleiden. De Sportouder hoeft zelf niet bij elk toernooi aanwezig te zijn. IKC De Wissel is op zoek naar 
één of meerdere Sportouders. Voelt u zich geroepen, past deze taak of een onderdeel ervan bij u? Dan 
horen wij dat heel graag! Stuur een mail naar info.dewissel@spodeliemers.nl  
 
Vragen stellen aan uw kind over school  
Geregeld hoor ik tijdens oudergesprekken, waar ik als intern begeleider bij aanwezig ben, dat sommige 
kinderen weinig over school vertellen. Vragen zoals: ‘Hoe was het op school vandaag?’ of ‘Wat heb je 
allemaal gedaan?’ zijn standaard vragen, waar wellicht van uw kind een kort antwoord op komt. Als IKC De 
Wissel vinden we het belangrijk dat kinderen ook thuis vertellen hoe zij hun dag hebben beleefd. Dit bracht 
mij op het idee om op zoek te gaan naar een aantal open en inspirerende vragen die ouders aan kinderen 
kunnen stellen na schooltijd. Hieronder een lijstje met voorbeeldvragen. Veel plezier met in gesprek gaan 
met elkaar!  Groet Josien Paaijmans (intern begeleider) 
 
Wat was het leukste/stomste wat je vandaag op school hebt meegemaakt? 
Waar moest je vandaag om lachen in de klas? 
Wat heb je vandaag in de kring verteld of wat had je in de kring willen vertellen? 
Wie heb je vandaag geholpen? 
Waar kon je vandaag wel hulp bij gebruiken? Aan wie heb je dat toen gevraagd? 
Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd. 
Wanneer was je blij vandaag? 
Wanneer verveelde je je vandaag? 
Met wie zou je graag tijdens de pauze willen spelen als je mocht kiezen tussen kinderen met wie je nog 
nooit hebt gespeeld? 
Wat is het leukste liedje dat je op school hebt geleerd? 
Wat zou je vaker willen doen of willen leren op school? 
Wie vond je vandaag de allerliefste van de klas? Waarom? 
Wie kan er in jouw klas wat aardiger tegen je doen? 
Met wie speel je in de pauze? 
Wie is het grappigst in je klas? En waarom is hij/zij grappig? 
Wat aten andere kinderen tijdens de lunch/10-uurtje? 
 
Jumbo sparen voor school  
Ook dit jaar kunt u sparen voor onze school. Vorig jaar hebben we van de ruim €1000,- die het ons 
opleverde onder andere nieuwe kleuterfietsen gekocht. Dit jaar zal het bedrag (we hopen op een nog 
hoger bedrag) ten goede komen aan buitenspeelmateriaal. Spaart u altublieft goed mee voor onze school! 
Zowel bij de jumbo als bij school staan dropboxen om de kaartjes in te leveren. De huidige stand is 5332 
punten. Tot en met 28 november kan van deze actie gebruik worden gemaakt. Bedankt voor uw 
medewerking. 
 
 

mailto:info.dewissel@spodeliemers.nl
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Pleegouders gezocht  
Vanaf vandaag tot 8 november hangt er bij de ingang van groep 1/2 een spandoek aan ons schoolhek met 
de oproep om pleegouder te worden. Voor kinderen geldt; ze horen thuis en als dat niet kan: zo thuis 
mogelijk. Als besloten moet worden dat een kind (een tijd lang) niet thuis kan wonen, dat het kind tijdelijk 
ergens anders moet worden opgevangen en begeleid, is er vaak al veel aan vooraf gegaan. Opname in een 
pleeggezin is in zo’n situatie vaak de beste oplossing, want een pleeggezin komt tenslotte het meest in de 
buurt van de gewone leefwereld van een kind. Er zijn echter in Nederland en ook in Zevenaar te weinig 
pleeggezinnen. Dit heeft als effect dat kinderen vaak met moeite een plek kunnen vinden in een pleeggezin 
als dit nodig is.  
 
Op dit moment zijn er in Nederland 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar oud. 
Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. In Zevenaar zijn er 5 kinderen 
waarvoor nog geen pleeggezin te vinden is. Drie van hen wachten al meer dan drie maanden!! 
 
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Meer pleeggezinnen betekent snellere 
plaatsing, betere matching tussen gezin, pleeggezin en kind en meer mogelijkheden voor plaatsing dicht bij 
het netwerk van het kind. Er is dan minder kans op inzet van zware hulp op termijn en zorgt ervoor dat 
kinderen in tijdelijke opvang na crisis makkelijker en sneller een plek vinden dichtbij. Tevens voorkomt het 
voor een aantal kinderen dat ze in de residentiële jeugdzorg terecht komen. Het aantal nieuwe 
pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!  
 
Daarom doen we mee met een wervingsactie van de Gemeente Zevenaar in samenwerking met  
Lindenhout/Entrea. De start van deze campagne was woensdag 1 november.  
Op 1 november startte ook de landelijke ‘Week van de Pleegzorg’. Pleegzorg Nederland zet hiervoor de 
landelijke actie ‘doneer je schoolhek’ en de actie “supergewone mensen gezocht” in.  
Met z’n allen wordt eraan gewerkt dat zoveel mogelijk scholen een spandoek aan het schoolhek hangen 
met een oproep om pleegouder te worden.  
Zie voor meer informatie:  
https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/  of https://www.supergewonemensengezocht.nl/  
 
Ook gaat de gemeente samen met Lindenhout/Entrea de komende periode een aantal informatie avonden 
over pleegouderschap organiseren. Voor de langere termijn wordt geïnvesteerd in het opzetten van een 
netwerk van pleegouders, waarbij de pleegouders zelf ook andere pleegouders zoeken.  
Deze aanpak werkt al goed op de Veluwe en in Doesburg. 
 
Snappet  
Inmiddels werkt groep 4 t/m 8 alweer een tijd met Snappet. De 
ervaringen zijn zeer positief. We merken dat we kinderen gerichter 
kunnen helpen. Doordat het werk niet meer door de leerkrachten 
nagekeken hoeft te worden, hebben we meer tijd voor individuele hulp 
en het analyseren van gegevens. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen. Wat verder prettig is, is dat we merken dat de 
kinderen kritischer zijn geworden op hun eigen werk. Omdat ze direct te zien krijgen of iets goed of fout is, 
kunnen ze direct verbeteren en zien ze welke fout ze hebben gemaakt. Vervolgens is de kans minder groot 
dat dezelfde fout nog een keer gemaakt wordt. Van de leerlingen krijgen we terug dat ze het werken met 
de tablet leuk vinden, maar dat ze het soms ook fijn vinden om te werken in schriften en werkboeken. We 
proberen hier dan ook een goede balans in te vinden.  
 
 
 

https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/
https://www.supergewonemensengezocht.nl/
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Gescheiden ouders 
Zoals op iedere school/IKC hebben wij op De Wissel ook te maken met ouders met een verbroken relatie. 
Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. Als school/IKC stellen wij ons hierbij 
neutraal op. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over 
belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan 
weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij 
belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. Door het digitaal verstrekken van 
onze informatie, zorgen wij vanuit De Wissel dat beide ouders worden geinformeerd.   
 
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap 
over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de 
ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag 
wel belangrijke informatie zien. Zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties. 
 
Oudergesprekken 
Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende 
ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Met het oog op eenduidige 
informatie en de werkdruk binnen het onderwijs, vragen wij gescheiden ouders waar mogelijk toch samen 
op gesprek te komen.  
Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een 
stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de 
praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner. Ook hanteren wij op IKC De Wissel de 
afspraak dat een nieuwe partner/stiefouder pas aan mag sluiten bij een oudergesprek wanneer ook de ex-
partner hier akkoord mee is. Is dit niet het geval, dat spreken wij alleen met de gezagshebbende ouder.  
 
Partnerschapteam IKC De Wissel  
Donderdagavond 26 oktober jl. zijn wij met het partnerschapteam van IKC De Wissel voor een eerste keer 
bij elkaar geweest. Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben wij teruggeblikt op de wensen- en 
verwachtingenavond en het verslag hiervan. Wij vonden de wensen- en verwachtingenavond zeer 
geslaagd. Er waren veel ouders aanwezig. Er was een open sfeer waarbij het als prettig werd ervaren dat er 
met gemengde groepen gewerkt werd. Het verslag werd als gedetailleerd en herkenbaar benoemd.     
 
Per partnerschap hebben we besproken wat de wensen en verwachtingen waren: 
• Contactmomenten en visie 
• Communicatie/ samenwerking 
• Andere vorm 10 minuten gesprekken 
• Social media/ eigenaarschap 
• Zoeken naar maatschappelijke verbreding 
 
Deze punten zijn samengevoegd tot drie centrale thema’s waar wij ons verder op willen richten:  
 Elkaar vaker zien 
 Andere vorm van 10 minuten gesprekken 
 Maatschappelijke verbreding 
 
Vanuit tevredenheid willen we vervolgstappen maken. Het gehele verslag ontvangt u spoedig.  
 
Start gratis EU schoolfruit  
De leveringen starten in de week van 13 november 2017. In de week van 20 april 2018 vinden de laatste 
leveringen plaats. In totaal ontvangen wij gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week. 
We geven de kinderen dit fruit/groente als extra op de volgende dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. 
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Opvang 
 

Even voorstellen…… Kelly Bockting 
Wat leuk dat ik nu ook onderdeel mag zijn van IKC Wissel! Ik zal even kort wat 
over mezelf vertellen. Ik ben 26 jaar en woon (bijna) samen met mijn vriend in 
Didam. Sinds juli 2016 werk ik bij Zonnekinderen, vlak daarna in september is IKC 
De Tamboerijn mijn vaste werkplek geworden. Daarvoor heb ik zo’n 5 jaar bij een 
andere kinderopvang organisatie gewerkt. Ik werk voornamelijk op de 
kinderdagopvang van Het Talent. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig, ik doe 
aan wedstrijd zwemmen en geef ook training aan de jongste kinderen van de 
vereniging, daarnaast vind ik hardlopen ook erg ontspannend! 
Benieuwd naar hoe Het Talent er nu eigenlijk uit ziet? Kom gerust een keer langs!  
Ik kijk ernaar uit om jullie persoonlijk te ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kelly Bockting / talent@zonnekinderen.nl  
 

Even voorstellen………Nathalie Helmes 
Mijn naam is Nathalie Helmes. Ik ben 24 jaar en ik werk inmiddels 3 jaar voor 
Zonnekinderen. Vol enthousiasme ben ik begonnen met werken op IKC Het Talent.  
Vanaf heden zal ik het aanspreekpunt en het vaste gezicht zijn van BSO Het Talent.  
Mocht u eens benieuwd zijn, kom dan gerust een kijkje nemen!  
Buiten werktijd ben ik vaak te vinden bij mijn paard. Naast mijn paard is de muziek 
ook een van mijn grootste passies. Geregeld ben ik dan ook te vinden op het podium 
met mijn band! Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht of een van mijn collega’s.  
 
Met vriendelijke groet, 
Nathalie Helmes / talent@zonnekinderen.nl  

 
 

Nieuws vanuit Het Talent  
 

Kinderdagopvang 
Het is al een gezellige groepje op de 0-4 groep van Het Talent. De peuters hebben 
het feestje van pop Puk gevierd, want Puk is 4 jaar geworden! En als je vier jaar bent, 
dan ga je naar de basisschool. Zonnekinderen heeft vanaf deze week drie nieuwe 
(fictieve) vriendjes geïntroduceerd. Anne, Tijn en 
Tim beleven samen dezelfde avonturen als de 
kinderen van de groep. Ook helpen zij de kinderen 
d.m.v. pictogrammen bij de dagelijkse dingen zoals 
bijvoorbeeld zelf je jas aantrekken. Ondertussen 
vermaken de baby’s zich prima met al het nieuwe 
speelgoed wat natuurlijk super interessant is.  

 

 
 
 
 

 

mailto:talent@zonnekinderen.nl
mailto:talent@zonnekinderen.nl
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BSO 
Eindelijk was het zo ver! De nieuwe BSO ging open. Wat waren de kinderen enthousiast en hadden ze er 
zin in. Samen zijn we op maandag 23 oktober begonnen met wennen en starten op Het Talent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zijn we begonnen met onze BSO ruimte wat 
gezelliger aan te kleden. We hebben voor ieder kind een 
persoonlijke bloem op het raam geschilderd. Het resultaat 
is erg mooi geworden! 
 
 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Wo 8 nov Heel IKC Feest!!!De Wissel bestaat 25 jaar!!! 
 

Do 9 nov OV Vergadering  

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

Ma 13 nov MR Vergadering  

Do 16 nov Gr 2-3, gr 8 en 
ouders gr 2/3+8 

Wisselpiraat  08.45 uur – 09.45 uur 

Do 16 nov Ouders van kleuters 
die jan, febr, mrt 
2018 starten 

Kennismakingsbijeenkomst  19.45-21.00 uur 

Di 21 nov Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken (vanaf 6 november digitaal inschrijven) 

Do 23 nov Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken (vanaf 6 november digitaal inschrijven) 

   

Vr 1 dec Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 4 uit 

Di 5 dec Heel IKC Sinterklaasviering  

18-21 dec Heel IKC Levende kerststal  

Wo 20 dec Gr 1 t/m 8 Kerstviering op school 

Vr 22 dec Gr 1 t/m 8 Kerstviering. 12.00 uur alle kinderen vrij 

Ma 25 dec  Gr 1 t/m 8 Kerstvakantie t/m 7 januari 2018 



‘25 jaar De Wissel, van basisschool naar IKC.’ 

 
 

 

Overig nieuws 

 
 


