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Nieuwsbrief 

]  

 12 januari 2018 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

Allereerst wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en leerzaam nieuwjaar! Wij hopen dat iedereen 
een goede kerstvakantie heeft gehad en wensen iedereen een geweldig 2018! 

Na twee vakantieweken zijn we allemaal weer lekker aan de slag gegaan. Vanaf afgelopen maandag zijn we met een 
extra groep gestart, dit voor de leerlingen die in de periode januari – juni 2018 4 jaar worden en in zullen stromen. 
Ook zullen we de komende periode gebruiken voor het afnemen van diverse toetsen en nemen we helaas afscheid 
van juf Susan. Natuurlijk gebeurt er veel meer op ons IKC en via deze nieuwsbrief geven wij u weer een inkijkje en 
update.  
 
Veel leesplezier gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel 
 

Uit de groepen 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Maandag 15 januari starten wij bij de kleuters met het thema winter. Hier zullen wij de komende 3 weken aan 
werken. De volgende doelen staan : Verkort tellen t/m 6 en 10, tegenstellingen herkennen en benoemen en 
woorddelen met elkaar combineren. Verder komen er natuurlijke leuke werkjes over de winter voorbij, gaan wij ons 
in de winterhoek uitleven en hopen wij stiekem dat het nog gaat sneeuwen  
Ook onze raamversiering op school past helemaal bij dit thema. 
 
Start instroomgroep 1i  
Maandag 8 januari is er op ons IKC een nieuwe groep gestart, groep 1i. Hierin zullen alle leerlingen starten die vanaf 
januari tot en met juni 4 jaar worden. Juf Authum , onze nieuwe collega, staat voor deze groep. Verderop in deze 
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘25 jaar De Wissel, van basisschool naar IKC’ 

 

 
Leerlingen die op maandag 8 januari zijn gestart in de nieuwe instroomgroep:  
Leroy Loevering, Tugra Dagci, Göktug Dagci, Makaio Maturbongs, 
Mees van der Maden, Sarah van den Bosch, Dylan de Keijser en Filou Tiemessen 
We wensen jullie en jullie ouders veel plezier op onze school! 

 
 

De Nationale Voorleesdagen  
Woensdag 24 januari gaan de nationale voorleesdagen van start. Elk jaar is er een moment om het voorlezen onder 
de aandacht te brengen. Wij hebben in deze periode leuke activiteiten in samenwerking met de bibliotheek voor de 
onderbouwgroepen. Wij starten 24 januari met voorlezen in alle groepen. In de groepen 1  tot en met 5/6 komen 
opa’s en oma’s voorlezen. De groepen 6 t/m 8 mogen zelf kiezen wie er mag voorlezen. Op de deuren van de 
groepen komen vanaf maandag 15 januari inschrijflijsten te hangen.  

 
 

 
 
 

 
 

Ouders 
 
Afscheid Susan Lendering  
Na 31 jaar met heel veel plezier in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, kiest Susan Lendering (juf Susan) voor 
een andere richting in haar loopbaan.  
Donderdagmiddag 18 januari neemt Susan met een door haar gegeven knutsel les afscheid van groep 5/6. Om 14.00 
uur bent u als ouder in de gelegenheid Susan nog even een hand te geven. 
Wij vinden het erg jammer afscheid te moeten nemen van een bevlogen leerkracht en fijne collega, maar spreken 
ook onze bewondering uit voor de keuze die zij heeft gemaakt.  
 
Wij wensen Susan veel plezier en geluk met een nieuwe carrièrestap. 
De leerlingen van groep 5/6 zijn gisteren door Susan en Annemieke op de hoogte gebracht. De ouders van groep 5/6 
zijn gisteren per mail op de hoogte gebracht. Omdat Susan de afgelopen periode al niet meer werkzaam was als 
groepsleerkracht groep 5/6, verandert er nu niets qua personele invulling. Juf Marloes blijft tot aan het einde van dit 
schooljaar op de maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in de groep en Annemieke Walraven op de donderdag 
en vrijdag.  

 
Even voorstellen: juf Authum Balduk  
(leerkracht instroomgroep) 
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IKC De Wissel zoekt een nieuwe conciërge  
Begin december heeft onze conciërge Marco de keuze gemaakt om zich te richten op een volledig betaalde 
werkplek. Dat maakt dat wij op dit moment alleen nog op de dinsdag of woensdag en de donderdag gebruik kunnen 
maken van een conciërge, Yvonne Bosman. Omdat wij hebben ervaren dat het als onderwijsorganisatie toch wel 
héél fijn is om iedere dag minimaal een dagdeel over een conciërge te beschikken, zijn wij hard op zoek naar een 
nieuwe collega. Binnen SPO De Liemers werken wij met conciërges die op vrijwillige basis en tegen een 
vrijwilligersvergoeding op een school/IKC werkzaam zijn.  
 
Wij hebben deze vacature inmiddels via Caleidoz (vrijwilligerscentrale) uitgezet, maar mocht u nog iemand weten, 
dan horen wij dat heel graag.  
 
Luizenvrij  
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen, zo ook na onze kerstvakantie. Fijn om te vermelden 
dat de hele school luizenvrij is!  
 
Keuzecursus  
De keuzecursus komt er weer aan en wel op vrijdagmiddag  2 – 9 – 16 maart  van 12.30 tot 13.45 uur. De 
keuzecursus is voor de kinderen van groep 1 t/m 8 en willen we graag samen met u organiseren. De keuzecursus 
houdt in dat kinderen worden uitgedaagd in creatieve situaties op gebied van ict, techniek, handwerken, 
handvaardigheid, tekenen, drama, dans en sport. De kinderen werken groepsdoorbroken, dat betekent dat zij qua 
leeftijd worden gemixt. Zo kunnen jong en oud van elkaar leren. Dit jaar gaan we weer samenwerken met Bent Sport 
en het NME. Zij verzorgen een nog nader in te vullen activiteit. 
 
Workshops die het afgelopen jaar aan bod zijn geweest: 
-handwerken (mobile Pasen) -Duitse les -mozaïek spiegel -proefjes -Bent Sports: tennis, Born to Move, kick fitt   -
leren programmeren met robots -pinata’s -bloemen en dieren van doppen –maquette -puzzelboom  -dromenvanger        
-vogelhuisje -NME: water project 
 
Heeft u een leuk idee en  wilt u zelf een workshop verzorgen, geef dit dan ook aan. Voor ouders met nog niet 
schoolgaande kinderen wordt de opvang geregeld. Dinsdag 20 maart, tijdens de kijkavond, is er een tentoonstelling 
van de werkstukken. Wilt u zich opgeven, meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 26 januari bij de groepsleerkracht. 
 

Jumbo  
We hebben met zijn allen het mooie bedrag van € 1.193,45 bij elkaar gespaard. Hiervoor hebben we voor alle 
groepen spel- en leermaterialen kunnen uitzoeken. Iedereen dank voor het sparen!! 
 
MR  
Op maandagavond 8 januari is de MR bij elkaar geweest. 
Tijdens deze vergadering is Nicole Borgman aangeschoven 
vanuit de oudergeleding. Zij is door de ouders gekozen om de 
MR te komen versterken. Wij wensen haar een fijne tijd en een 
prettige samenwerking binnen de MR. 
 Verder zijn de volgende punten besproken:  

 Ilse Geurds is fysio- en schrijftherapeute bij ons aan 
school. Zij heeft een presentatie gegeven over het 
stimuleren en het belang van de fijne motoriek. 

 De voortgang en stand van zaken m.b.t. Digiduif. 
 
Het jaarverslag van de MR kunt u vinden op de website.  
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Rooster gymtijden  
Vanaf 5 februari 2018 veranderen de dagen voor enkele groepen.  
Maandag:  groep 7    4/5    3     2/3      en     6 
Dinsdag:  groep 4 en 5/6  
Donderdag:  groep 8 
 
Knalkleurenfeest  
Ieder jaar verrast de OV van IKC De Wissel de leerlingen op een geweldig feest. Dit schooljaar zal dit op vrijdag 2 
februari plaatsvinden. De kinderen krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging mee naar huis.  
Groepen 1/2 van 16.00 uur - 17.00 uur 
Groepen 3/4/5 van 18.00 uur -19.30 uur 
Groepen 6/7/8 van 20.00 uur - 21.30 uur 
Wij wensen jullie alvast veel plezier! 
 

LOVS toetsen  

Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar (periode januari en 
mei/juni) een aantal onafhankelijke toetsen afgenomen. Op ons IKC gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem 
toetsen van Cito. De uitslagen van de toetsen zijn voor ons belangrijk om het onderwijsaanbod van uw kind zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij zijn of haar mogelijkheden. Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau 
geven de uitslagen ons ook informatie over de vorderingen op groeps-en schoolniveau. Deze informatie nemen wij 
mee in ons algemene onderwijsaanbod.  
De komende twee weken starten wij met het afnemen van deze toetsen in de verschillende groepen.  De uitslagen 
kunt u terugvinden in de bijlage van het rapport.  
 
De volgende toetsen worden door ons afgenomen: 

Groep  toets 

Groep 2 taal voor kleuters 

Groep 2 rekenen voor kleuters 

Groep 3 leestechniek (AVI) en DMT 

Groep 4 t/m 8 Leestempo (bij IV en V score AVI en DMT) 

Groep 4 t/m 8 begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 8 rekenen 

Groep 3 t/m 8 spelling 

Groep 8 werkwoordspelling 

 
In tegenstelling tot andere jaren hebben wij ervoor gekozen om bij onze groep 1 leerlingen geen toetsen meer af te 
nemen. Aangezien de ontwikkeling bij groep 1 leerlingen erg sprongsgewijs verloopt, bood het afnemen van de 
toetsen ons geen meerwaarde. De leerlingen van groep 1, maar ook van groep 2, worden gevolgd door middel van 
observaties voor de ontwikkelgebieden taal, rekenen, motoriek en spel.   
 
Carnaval bij IKC De Wissel  
Nog even en dan is het weer carnaval en wel op donderdag 8 februari. 
We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen. Ook dit jaar hebben we weer een “Wissel 
prins en prinses” die we thuis op gaan halen met een vrolijke, gezellige en kleurrijke 
lawaaioptocht. Dit was vorig jaar een groot succes! Ook hebben we 2 narren die een vrolijke 
noot geven aan het geheel! Donderdag 1 februari krijgt u nog een mail met daarin verdere 
informatie over deze dag. 
 
Gezocht: Extra broeken, ondergoed en sokken voor kleine ongelukjes 
Heeft u thuis nog broeken liggen in de maten 104-110-116 waar u niks meer mee doet, dan zijn wij op school hier 
erg blij mee. Wij kunnen dit goed gebruiken, zo ook jongensondergoed en sokken. Alvast hartelijk dank. 
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Communicatie naar ouders 
Begin van dit schooljaar hebben wij besloten over te stappen naar Digiduif. De periode herfstvakantie tot aan de 
kerstvakantie wilden wij gebruiken om hier kennis mee te maken, om dan per januari 2018 volledig over te stappen. 
Omdat op dit moment nog niet alles naar alle tevredenheid werkt vanuit Digiduif en zij aan hebben gegeven dat 
ergens midden februari een nieuwe update beschikbaar komt, hebben wij besloten ook nog even Parnassys aan te 
houden. Zodra Digiduif volledig werkt, zullen wij helemaal overstappen. De komende periode kunt u dus mail vanuit 
Digiduif ontvangen, maar ook nog via Parnassys.   

 

Opvang 
 
Nieuws vanuit Talent  
In de kerstvakantie, van 27 december tot 5 januari, was het ook mogelijk om te komen spelen op de BSO. We 
hebben allerlei leuke activiteiten gedaan. Maar de leukste activiteit was toch wel het bezoekje aan het 
‘springkussenparadijs’ in Ulft. 5000m2 volgebouwd met springkussens en stormbanen! Wat een feest. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Coolnature park in Didam is ook favoriet bij de kinderen, dit is een natuurspeeltuin. Hier kunnen de kinderen 
heerlijk rennen over alle heuvels, verstoppertje spelen tussen alle smalle paden en verder heerlijk spelen met water 
en zand. 
 

 
 
 
 
 



‘25 jaar De Wissel, van basisschool naar IKC’ 

 

Tussen alle uitstapjes door hebben we ook lekker op de eigen locatie gespeeld, geknutseld en koekjes gebakken. 
De kinderen zijn erg druk geweest met constructiemateriaal. Er worden bouwwerken gemaakt van zowel de Knexx 
als de Kapla. Daarnaast spelen wij ook samen met de kinderen van BSO De Tamboerijn. We maken graag gebruik van 
de gymzaal om allerlei leuke sport- en spelactiviteiten te doen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De baby’s en peuters hebben lekker mogen ontdekken en voelen.  
Lekker voelen en kliederen met scheerschuim, of kijken en voelen wat er gebeurt met verf. Daarnaast hebben de 
peuters ‘Kinetisch zand’ gemaakt, dit voelt ook al zo fijn aan je handen! 
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Nieuwe collega Het Talent  
Hoi allemaal, Ik zal mij even voorstellen, ik ben Laura, 27 jaar en ik woon in Huissen. Per 1 januari 
2018 ben ik werkzaam op Het Talent, waar ik 1 a 2 dagen in de week op het kinderdagverblijf 
werkzaam ben. Ik ben al ruim 10 jaar werkzaam binnen Zonnekinderen, waar ik altijd op de Zon in 
Huissen heb gewerkt.  Het werken met kinderen is echt mijn passie, zorgen dat de kinderen zich 
veilig en vertrouwd voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen is mijn streven. In mijn vrije 
tijd ben ik graag aan het sporten, bootcampen, boksen, hardlopen en ook skiën is een grote hobby. 
Verder houd ik enorm van gezelligheid en mensen om mij heen.  Ik kijk er naar uit mijn werkzaamheden uit te 
voeren op Het Talent.  Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik ze graag. Groetjes,  Laura Eijmers  

 
Met trots presenteren wij de flyer met betrekking tot de instuif op zaterdag 3 februari aanstaande 
 
 

 
 
Inspectierapport kinderdagopvang en buitenschoolse opvang  
De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks een inspectie uit op kinderdagverblijven en buitenschoolse 
opvang. Er wordt gekeken of de opvang voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. kwaliteit, 
accommodatie, veiligheid en gezondheid. Belangrijkste onderdeel van de inspectie is de observatie van de 
pedagogische praktijk. Op 12 december jl. heeft de GGD onze baby/peutergroep en BSO bezocht. De uitkomst van 
beide inspecties was erg positief. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd en in de rapporten staan mooie 
observaties van de pedagogische praktijk. In de observaties beschrijft de inspecteur ook de samenwerking tussen 
opvang en onderwijs. Het is een prettige bevestiging dat de meerwaarde van het IKC, de samenwerking vanuit de 
doorgaande lijn, ook bij inspectie wordt opgemerkt. U vindt de inspectierapporten op de website van 
Zonnekinderen. 
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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 
 

 
 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 12 jan Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 5 uit 

Do 1 febr Groep 1/2B en gr 6 
en ouders 

Wisselpiraat 8.45 uur – 9.45 uur 

Vr 2 febr Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 6 uit 

Vr 2 febr Gr 1 t/m 8 Feestmiddag/ avond disco door OV georganiseerd 

Do 8 febr Gr 1 t/m 8 Carnaval op IKC De Wissel 

Vr 9 febr Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle kinderen vrij 

Ma 12 t/m vr 16 
febr 

Gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

 

Overig nieuws 
 

Filmhuis Zevenaar 
Zondag 14 januari 14.30 uur, vrijdag 19 januari 15.00 uur , woensdag 24 januari 14.30 uur draait de film “de Kleine 
Vampier” . Entree € 6,00 incl. ranja. Voor meer informatie of om te reserveren www.filmhuiszevenaar.nl 
 
Actie voor Kika 
Deze week hebben de oudste kinderen een flyer meegekregen. Ter inlevering van deze flyer kunnen de kinderen bij 
restaurant de Stempel een kindergerecht voor € 1,00 krijgen. Deze € 1,00 gaat naar KIKA! Omdat zij het hard nodig 
hebben om de genezingskans van kanker bij kinderen te vergroten. De actie loopt tot en met 31 maart 2018. 
Inleveren kan van woensdag t/m zondag en maximaal 1 flyer per 4 personen per keer. (mag gecombineerd worden 
met de Stempelkaart en cadeaubon van de Stempel). 
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