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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
De maand december is reeds aangebroken. Een echte feestmaand. Ook op IKC De Wissel is dit altijd een hele 
gezellige periode. We beginnen natuurlijk met sinterklaas, dit vieren we op dinsdag 5 december. Na Sinterklaas 
zullen we De Wissel in kerstsfeer brengen. We sluiten dit jaar af met een gezellig kerstdiner op woensdagavond 20 
december en de kerstviering op vrijdag 22 december. Na al deze leuke activiteiten start voor ons op vrijdag 22 
december om 12.00 uur de kerstvakantie. Een mooie periode om te genieten van de gezellige tijd samen met familie 
en vrienden. Helaas is de maand december niet voor iedereen een feestelijke maand, er zijn ook mensen die het in 
deze tijd (extra) moeilijk hebben. Hopelijk vinden ook zij een lichtpuntje in deze dagen!  
 
Ik wens ons allemaal een hele fijne decembermaand, met een mooi sinterklaasfeest, een prachtige kerst en daarna 
samen op weg naar een sprankelend nieuw 2018! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
 

Uit de groepen 

 

Voorleeskampioen van IKC De Wissel  
Tijdens de laatste Wisselpiraat is de voorleeskampioen van onze school bekend gemaakt. 
Mila Tiemessen is de gelukkige winnares. Zij gaat met Kerstmis het verhaal voorlezen. In 
januari/februari zal zij onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in onze 
regio. We wensen haar alvast veel succes!  

 
Sinterklaas en het verhaal van de schatkist uit 1992  
Dit schooljaar is er wel iets heel bijzonders gebeurd:  

Meester Jos was aan het opruimen en kwam in zijn kantoor oude brieven tegen uit 1992! Dit 
bleek geschreven te zijn door de Verstoppiet. Er was post voor alle groepen van 1992, een 
soort van puzzel/rebus. Alle groepen hebben geprobeerd deze puzzel op te lossen.  
Wat bleek, overal kwam er hetzelfde uit: 'De kist ligt in de zandbak.' Spannend! 

We hadden geen idee wat dit kon betekenen, maar zijn met veel groepen in de pauze gaan 
graven. Zou het een grapje zijn? Zou er dan echt al 25 jaar een geheime kist in de zandbak 
liggen? De kinderen deden hun best en plotseling, na lang en diep graven, hoorden we een hol 
geluid. Ja hoor….. echt een kist in onze zandbak! 

We zagen al snel dat de kist met een code open moest. Maar wat was de code? En nog belangrijker; 
mogen wij de kist wel open maken? We hoopten dat een piet ons gezien zou hebben en dit verhaal aan Sinterklaas 
zou vertellen. We wilden graag van de Sint horen of we de kist open mochten maken....en wat de geheime code dan 
zou zijn! 

 

 

Afgelopen week kregen de kinderen bericht van Sinterklaas, 
goed nieuws, we mochten de kist open maken.  
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De Verstoppiet was opgelucht dat de schatkist ein-de-lijk gevonden was en 
heeft in alle groepen een som neergelegd voor het oplossen van de code. Na 
een lastige puzzel werd de code gekraakt….. 1992; het jaar waarin de kist 
ingegraven werd, precies 25 jaar geleden! 

Met z’n allen in de hal heeft meester Jos de kist open gemaakt, het was erg 
spannend! Er zaten cadeautjes in van 25 jaar geleden; de 'plopper', kent u dit 
nog? Helemaal hip begin jaren 90. HugoJulian en Jane konden goed uitleggen 
hoe de plopper werkt. Alle kinderen hebben dit unieke cadeautje mee naar 
huis gekregen. 

 
Alle kinderen bedankt voor het puzzelen en het graven. Sinterklaas is vast trots op ons en moet vast lachen dat deze 
kist van Verstop-Piet na 25 jaar pas gevonden is. Knap verstopt, Verstoppiet. 

 
En lieve Sinterklaas…….bedankt!  

 
Het Sinterklaasfeest  
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan IKC De 
Wissel. We hopen dat er ook een paar Pieten meekomen! De kinderen 
komen ’s ochtends in de klas en houden de jas aan. Als alle kinderen er zijn, 
loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten. Op het schoolplein maken 
we ruimte voor elke groep. We maken rijen zodat de kinderen Sinterklaas 
goed kunnen begroeten. We hopen Sinterklaas rond 08:45 te verwelkomen, 
het zingen van Sinterklaasliedjes zal hier zeker bij helpen! 
 
De kinderen van de onder- en middenbouw zullen op 5 december op bezoek 
gaan bij Sinterklaas. Verder staan er nog veel meer sinterklaasopdrachten 
op het programma. De kinderen uit de bovenbouw hebben mooie surprises gemaakt, heeft u onze feestelijke 
schatkamer al gezien? Sinterklaas zal ook in de bovenbouw op bezoek komen. 
 
Op 5 december hoeven de kinderen geen fruit en drinken voor 10:00 mee te nemen, zij krijgen iets lekkers van de 
OV. Voor deze dag nemen de kinderen wel zelf een lunchpakketje mee.  
 
We vinden het erg fijn dat Sinterklaas de tijd neemt om een bezoek te brengen aan IKC De Wissel. We zullen hem 
dan ook zeker nog bedanken voor de cadeautjes uit de schatkist. We wensen Sinterklaas succes met de laatste 
voorbereidingen voor pakjesavond.  

 
Kerst  
Ook dit jaar vieren we weer Kerst op IKC de Wissel. Samen met de OV gaan we er weer een sfeervolle tijd van 
maken. De kerstbrief met alle belangrijke informatie wordt woensdag 6 december per mail aan u verzonden. 
 
Toch alvast even het volgende om te weten: 
Als uw kind meedoet aan de levende stal in de hal wordt hij/zij om 8.00 uur op school verwacht om aangekleed en 
geschminkt te worden. De levende stal is te bewonderen van maandag 18 december t/m donderdag 21 december 
vanaf 8.20 uur in de hal. Op de klasdeur van uw zoon of dochter kunt u zien wie er mee doet en wanneer.  
Dit jaar maken we op woensdag 20 december kerstkaarten, de groepen zullen bij deze activiteit gemengd worden 
(groot en klein door elkaar). We bezorgen de kaarten daarna samen in de straten rondom onze school. Dit betekent 
dat het maken van kerststukjes dit jaar komt te vervallen. De kaarten maken we samen, hierbij is geen ouderhulp 
nodig.  
Het kerstdiner op school houden we op woensdag 20 december van 17.30 uur tot 19.00 uur. Opgave wat betreft de 
hapjes kunt u t.z.t.  invullen op de lijsten die op de deuren van de lokalen hangen. 
 
Om een enorme hoeveelheid kerstkaarten die de kinderen aan elkaar willen geven te voorkomen, hebben wij als 
team besloten om dit niet meer te doen. We wensen elkaar mondeling een fijne kerst.  
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Nieuws uit de kleutergroepen  
Wat gaat de tijd toch weer snel. December is aangebroken en samen met de kleuters genieten wij van deze tijd. 
Afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het rijmen. Ook hebben de kleuters mooie vouwwerkjes gemaakt. 
In de kring werden er geldactiviteiten gespeeld en ook konden de kleuters heerlijk genieten in de huishoek die 
omgetoverd is tot een echte Sinthoek (met ook een echt boek van Sinterklaas). Ondertussen maken wij ons op voor 
het bezoek van Sinterklaas. Na het Sinterklaasfeest komt de gezellige kerstsfeer langzaam in de groepen.  De kleuters 
kijken nu al uit naar het kerstetentje op school.  
 

Nieuwe leerlingen die binnenkort gaan beginnen of al zijn gestart:  
 

     Bregje Staring in groep 1 A  
Jana Majid en Leroy Loevering in groep 1 B 

    
  We wensen jullie en jullie ouders veel plezier op IKC De Wissel! 

 
 

Ouders 
 

Verkeersnieuws 

Op 25 oktober hield Veilig Verkeer Nederland bij ons op school een fietscontrole voor de 
groepen 6, 7 en 8. Er werd gekeken naar de fietsverlichting, de remmen en de bel. Alle 
goedgekeurde fietsen dingen mee voor een nieuwe fiets. De uitslag wordt omstreeks 
Sinterklaas bekend gemaakt.  
Vooruitlopend op het praktisch fietsexamen voor leerlingen uit groep 7, hebben we 
volgend jaar (10 april 2018) per 10 leerlingen 1 ouder nodig om die dag te assisteren. 
Levert de school geen ouders aan, dan zal er geen praktisch verkeersexamen zijn. Te 
zijner tijd herhalen we de oproep en kunt u zich opgeven op de intekenlijst die zal 
hangen aan de deur van groep 7. 
 
MR  
In de MR vergadering van november is actief ouderschap besproken. Het jaarverslag is goedgekeurd en wordt 
binnenkort op de website geplaatst. De taakverdeling binnen de MR is besproken. Henk-Jan geeft aan dat hij, door 
het opzetten van zijn nieuwe bedrijf, weinig tijd heeft voor de MR. We zijn daarom opzoek naar een nieuw MR-lid 
voor de oudergeleding. De volgende punten zijn besproken: 

 Communicatie naar ouders m.n. Digiduif.  

 Duidelijke uitleg naar ouders over Thinking For Learning eventueel gekoppeld aan de nieuwe methode van 
wereldoriëntatie.  

 De staking in het onderwijs. 
 
Eindstand Jumbo sparen  
Wij hebben voor IKC De Wissel in totaal 10.746 punten bij elkaar gespaard. In de week van 11 december komt de 
filiaalmanager van de dichtstbijzijnde Jumbowinkel ons de waarde cheque overhandigen. In januari 2018 weten we 
hoeveel, hoe en uit welk schoolmateriaal we kunnen uitzoeken. We houden u op de hoogte. 
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Opvang 
 

Groei opvang IKC De Wissel 
Zoals u wellicht gelezen heeft, staan de ontwikkelingen binnen ons IKC niet stil. De kinderopvang heeft de afgelopen 
maanden een enorme groei doorgemaakt, iets waar we natuurlijk super blij en trots op zijn. Naast voorschoolse- en 
buitenschoolse opvang, bieden we inmiddels ook verschillende vormen van dagopvang aan. U kunt hierbij denken 
aan babyopvang, dagopvang 0-2 jaar en peuteropvang 2-4 jaar. Deze laatste vorm, de peuteropvang, is vanaf januari 
2018 ook per 3 uur af te nemen.  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals eerder al gecommuniceerd, gebruiken wij locatie Het Talent voor onze opvang. Ook hier is de afgelopen 
periode hard gewerkt. Inmiddels is de tuin aangelegd, maar wordt er ook hard gewerkt om de baby- en peuterruimte 
nog mooier in te richten. Ook is men druk bezig het aantal slaapplekken verder uit te breiden. Vanaf volgende week 
zal ook de buitenkant nog worden opgepakt, evenals de entree van het gebouw. Op deze wijze is Het Talent  
1 januari 2018 helemaal af en ingericht, zodat we ergens in de eerste week na de kerstvakantie met z’n allen nog 
even formeel Het Talent zullen openen.   
 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
De nieuwe BSO ruimte is inmiddels ruim een maand in gebruik en langzaam begint het ook een ‘aangekleed’ geheel 
te worden. Het is voor iedereen een fijne, gezellige ruimte om in bezig te zijn. De ruimte biedt plaats om lekker te 
spelen, te knutselen en spelletjes te doen.   

 
Mogelijkheden om BSO bij Zonnekinderen af te nemen op de (mogelijke) stakingsdag 12 december 2017 
Zonnekinderen biedt op 12 december bij wijze van service hele dag opvang voor onze reguliere BSO-kinderen. 
Ouders kunnen hiervoor de stapeluren gebruiken of extra opvang afnemen. Aanmelding dient plaats te vinden voor 
5 december a.s. in verband met het mogelijk aanpassen van de personeelsroosters. Onze locaties openen vanaf een 
minimale deelname van 3 kinderen, waarbij bij minder aanmeldingen gekeken kan worden of er een koppeling met 
een nabijgelegen locatie kan plaatsvinden. Ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van de 
buitenschoolse opvang, kunnen helaas geen gebruik maken van de opvang.  
 

 

Fijne vakantie allemaal 
 
Namens alle collega’s van IKC De Wissel willen wij de kinderen, ouders en andere 
betrokkenen alvast een heel goed Kerstfeest toewensen en een spetterend, gelukkig, 
gezond en liefdevol 2018!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

Team IKC De Wissel 
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 1 dec Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 4 uit 

Di 5 dec Gr 1 t/m 8 Sinterklaasviering op IKC De Wissel 

Ma. 11 dec. projectgroep Tweede bijeenkomst Partnerschapsteam De Wissel 

Do 14 dec. Gr 1 t/m 8 Dinerlijst invullen 

Do 14 dec. OV Vergadering OV De Wissel 

Ma. 18 t/m do 21 
dec. 

Heel IKC Levende Kerststal: 8.20-8.40 uur 

Wo 20 dec Heel IKC Kerstkaarten maken en Kerstdiner op school: 17.30u.-19.00u. 

Vr 22 dec Gr 1 t/m 8 Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 25 dec  Gr 1 t/m 8 Kerstvakantie t/m 7 januari 2018 

Ma 8 jan Gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Vr 12 jan Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 5 uit 

 

Overig nieuws 

 
Kerstviering in de Andreaskerk voor de allerkleinsten 
Kerstviering voor de allerkleinsten: het licht van de engel! 
 
 
Zondag 24 december wordt er weer een kerstviering gehouden in de Andreaskerk voor families met kinderen tot 6 
jaar. Deze viering duurt van 17.00 uur tot 17.40 uur. De kerk gaat om 16.30 uur open. In verband met de veiligheid 
vragen wij de ouders om (indien mogelijk) zonder of met een inklapbare buggy te komen. 
Uiteraard mag je ook verkleed komen als een figuur uit het kerstverhaal. Dus bijvoorbeeld als herder, koning, engel 
of schaap. Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen!  

Aanmelding Sacrament Vormsel 
Binnenkort start de parochie met de voorbereidingen van het Heilig Vormsel. De kinderen van de parochies Heilige 
Vier Evangelisten en Sint Willibrordus doen de voorbereidingen samen. De uitnodigingsbrieven zijn op alle 
basisscholen meegegeven aan kinderen van groep 8 die dit schooljaar in aanmerking komen om het Heilig Vormsel 
te ontvangen. Wil je gevormd worden? Praat er dan over met je ouders en meld je uiterlijk 1 december a.s. aan via 
het centraal secretariaat (secretariaat@rkliemers.nl) of middels het aanmeldformulier dat te vinden is op: 
http://www.sint-willibrordusparochie.nl  

 

mailto:secretariaat@rkliemers.nl
http://www.sint-willibrordusparochie.nl/
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