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Nieuwsbrief 

]  

 2 februari 2018 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
De eerste periode van het nieuwe jaar is weer bijna voorbij. Een periode waarin volop getoetst werd in alle 
groepen. Door de leerkrachten wordt op dit moment hard gewerkt aan de rapporten. Deze krijgen de 
kinderen mee op donderdag 22 februari. De oudergesprekken staan gepland op dinsdag 27 februari en 
donderdag 1 maart. We vinden het fijn om iedereen te spreken. Maar voor het zover is, staan er eerst nog 
twee feesten op het programma. Vandaag het knalkleurenfeest, georganiseerd door onze oudervereniging 
en volgende week natuurlijk carnaval. Na al dit gefeest is het dan tijd voor een weekje vakantie, zodat 
iedereen weer een beetje bij kan komen.  
 
Alvast een fijne carnaval en een hele fijne vakantie gewenst. 
 
Veel leesplezier! 
 
Namens het team van IKC De Wissel, 
Jos Boonman 
 

Uit de groepen 

 

Nieuws uit de kleutergroepen  
De afgelopen periode hebben wij met de kleuters gewerkt aan het thema winter. Deze laatste week voor 
de voorjaarsvakantie werken wij drie dagen over carnaval. Na de vakantie zal het 
thema bij de kleuters zijn: “Zon, maan en sterren.” 
 

Voorleeskampioen  
Zaterdag 3 februari gaat Mila Tiemessen onze school vertegenwoordigen bij de kwart-
finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dit zal plaatsvinden in het 
jongerencentrum van Lobith. We wensen Mila veel succes!! 
 

 
Carnaval  
Donderdag 8 februari zal er op IKC De Wissel carnaval worden gevierd. U heeft hier inmiddels een aparte 
carnavalsbrief over gehad. Hierop staat alle informatie m.b.t. deze feestelijke dag. Ook zal er een grote 
groep leerlingen en ouders van IKC De Wissel meelopen tijdens de carnavalsoptocht van 11 februari in 
Zevenaar. Met als thema: “Feest: De Wissel 25 jaar”.  
 

Keuzecursus  
Binnenkort starten wij weer met onze keuzecursus. Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 2, 9 en 16 
maart. Er zijn weer leuke activiteiten voor de kinderen bedacht. Ook hebben zich al veel ouders 
opgegeven. Vindt u het nog leuk om te helpen dan horen wij dat graag. Op de kijkavond van dinsdag  
20 maart kunt u alle werkjes van de kinderen bewonderen. 
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Ouders 
Feestavond op 21 april 

Beste ouders, noteert u alvast deze datum! Op 21 april organiseren  

wij voor u als ouders een speciale feestavond. Wij verklappen nu 

natuurlijk nog niks, dus laat u verrassen. 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Jumbo spaaractie 
Voor alle groepen hebben wij materialen uitgezocht van 
het bij elkaar gespaarde bedrag bij  “Jumbo sparen voor je 
school”. Hartelijk dank voor het meesparen. 
 
Nieuwe bouwcoördinator bovenbouw 
De afgelopen jaren is Susan Lendering bouwcoördinator van de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8) 
geweest. Nu Susan niet meer bij ons werkzaam is, zijn wij intern op zoek gegaan naar een nieuwe 
bouwcoördinator. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij Pauline Smits voor deze taak hebben kunnen 
benoemen.  
 
Signalen van ouders zijn belangrijk voor ons 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar ons IKC toe gaan. Met z’n allen; leerlingen, 
ouders en school, werken wij dan ook aan een positief leef- en leerklimaat. Dat betekent echter niet dat er 
geen fouten gemaakt worden, of dat we altijd duidelijk zijn in onze bedoelingen. Met uw opmerkingen 
kunt u ons scherp houden en helpen eventuele blinde vlekken in kaart te krijgen. Dus: heeft u een 
opmerking, klacht of aanmerking, mail dit dan graag naar info.dewissel@spodeliemers.nl  
Wij zijn u er dankbaar voor. 
 

Parkeren rondom De Wissel 
De afgelopen periode hebben wij ervaren dat er ’s ochtends en ’s middags bij het halen en het brengen van 
de kinderen gevaarlijke situaties ontstaan. Met name bij het parkeren rondom De Wissel ontstaan er 
onveilige situaties voor voetgangers en fietsers door het niet juist parkeren van de auto. Wij beseffen dat 
vooral bij slecht weer meer ouders met de auto naar De Wissel komen en het liefst de auto zo dichtbij 
mogelijk willen parkeren. Wij vragen u om alléén de daarvoor bestemde, reguliere parkeerplaatsen te 
gebruiken en de auto zeer zeker niet op de stoep en/of in een bocht te parkeren. Dit betekent dat u 
misschien wat verder moet parkeren, toch doen wij een beroep op u als ouder/verzorger (mede ook in het 
belang van de verkeersveiligheid van onze leerlingen, jullie kinderen!) rekening te houden met elkaar en de 
afspraken omtrent parkeren te volgen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Deuren open 
Even een kleine herinnering voor u als ouder. ’s Morgens openen wij onze deuren om 08.20 uur. Tevens 
hoort u dan ook onze schoolbel. Dit is een teken dat onze leerlingen naar binnen mogen komen.  De 
les/schooldag start dan om 8.30 uur. Ook voor onze nieuwe ouders is dit weer even een fijne reminder. 
 
 

mailto:info.dewissel@spodeliemers.nl
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Nieuwe conciërges 
Het is fijn om u te kunnen melden dat wij vanaf 1 februari nieuwe conciërges hebben binnen ons IKC. Dit 
zijn Klaas Westerdijk en Jos Duits. Wij zijn enorm blij met deze extra paar handen. 
 

Opvang 
 

Graag verwelkomen wij u allen op de open dag van Kinderopvang- en Peuteropvang “Het Talent” op 
zaterdag 3 februari a.s. van 11.00 uur tot 14.00 uur: 

 
 

Officiële opening KDV en BSO Het Talent 
Afgelopen dinsdag wandelden we met z’n allen, leerlingen en leerkrachten, in een lange stoet naar 
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Het Talent om deze locatie officieel te openen. Groot en klein 
liepen samen hand in hand.  Het lint werd doorgeknipt door de jarige Fynn uit groep 4. Er waren ballonnen, 
confetti en elk kind kreeg een mooi armbandje. Wat een feest!  
 

   



‘25 jaar De Wissel, van basisschool naar IKC’ 

 

  

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 2 febr Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 6 uit 

Vr 2 febr Gr 1 t/m 8 Knalkleurenfeest door de OV georganiseerd 

Za 3 febr belangstellenden Instuif in het Talent 11.00- 14.00 uur (zie flyer in de nieuwsbrief) 

Do 8 febr Gr 1 t/m 8 Carnaval op school 

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

Zo 11 febr Belangstellenden Carnaval in Zevenaar, onze school loopt mee “Feest: 25 jaar de Wissel” 

Ma 12 t/m vr 16 
febr 

Gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

Ma 19 febr Gr 1 t/m 8 Luizencontrole 
MR vergadering IKC  De Wissel 

Do 22 febr Gr 2 t/m 8 1e rapport mee 

Di 27 febr Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken 

Do 1 mrt Gr 1 t.m 8 Oudergesprekken 

Vr 2 mrt Gr 1 t/m 8 Keuzecursus 1 

Vr 2 mrt Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 7 uit 

Vr 9 mrt Gr 1 t/m 8 Keuzecursus 2 

Vr 16 mrt Gr 1 t/m 8 Keuzecursus 3 

Di 20 mrt Gr  t/m 8 Kijkavond 18.30 – 19.30 uur 

Wo 21 mrt Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle kinderen vrij 
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Overig nieuws 
 
 

Ik raak altijd alles kwijt 
behalve mijn kilo’s… 

Op school wordt een gezonde leefstijl zoveel mogelijk gestimuleerd. Echter, wanneer uw kind toch te 
maken krijgt met een ongezond gewicht, willen wij u attenderen op diverse leefstijlprogramma’s van 
ZevenaarFit. 
Zorgprofessionals hebben in Zevenaar hun handen in één geslagen met als doel om zoveel mogelijke 
kinderen (weer) op gezond gewicht te krijgen. Dit doen ze onder de naam ‘’ZevenaarFit’’. De verschillende 
zorgprofessionals die betrokken zijn binnen ZevenaarFit zijn o.a. fysio- en kinderfysiotherapeuten, 
diëtisten, orthopedagogen, een huisarts en een kindergewichtsconsulent. Deze zorgprofessionals werken 
multidisciplinair samen binnen vijf verschillende programma’s. 
Deelnemende programma’s: 

 Door dik en dun 

 Piko 

 FamilyFit 

 Gezond & Fit 

 Leef je Fit 
 

U, als ouder of verzorger, heeft de mogelijkheid om binnen ZevenaarFit te kiezen welk programma het 

beste past bij de zorgvraag van uw kind. Op de website www.zevenaar.nl/gezond vindt u een uitleg van 
de verschillende programma’s en de contactgegevens. U kunt vrijblijvend contact met hen opnemen of in 
gesprek gaan met onze intern begeleider Josien Paaijmans. 

 
 

 

In filmhuis Zevenaar draait binnenkort: 
 “De dieren uit het Hakkebakkebos” op maandag 12 februari, dinsdag 13 februari en woensdag      

14 februari om 14.30 uur 

 “Paddington 2” op vrijdag 16 februari, zondag 18 februari en woensdag 22 februari om 14.30 uur 
 

Entree € 6,00 inclusief ranja. 
 
 

http://www.zevenaar.nl/gezond

