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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt alweer de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar. Na hopelijk een goede carnavalsvakantie, zijn we 
alweer twee weken hard aan het werk. Inmiddels is de helft van het schooljaar voorbij. De Cito lovs toetsen zijn 
gemaakt, de rapporten uitgedeeld en de oudergesprekken gevoerd. 
 
U zult het vandaag vast en zeker terug horen van uw zoon of dochter, maar vanochtend hebben de kinderen te  
horen gekregen dat we in dit jubileumjaar met het schoolreisje met z’n allen naar De Efteling gaan. Wat een feest 
toen dit vanmorgen in de hal, waar iedereen aanwezig was, bekend werd gemaakt.  
Maar in dit feestjaar staan er nog meer feestelijke en leuke activiteiten op het programma. Zo zullen de kinderen 
zeer binnenkort beginnen met het oefenen van ons nieuwe schoollied, waarbij eind maart de audio opnames 
gemaakt zullen worden en we in april ook een echte clip op zullen gaan nemen. Wat het resultaat hiervan zal zijn, 
dat zullen wij in mei bekend maken tijdens een feestelijk moment waarbij ook officieel het nieuwe schoolplein 
geopend zal worden. U leest het goed, ook ons schoolplein zal een totale metamorfose ondergaan. In de 
meivakantie zullen deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.  
 
Nog voordat we het schoolplein zullen openen en het nieuwe IKC lied zullen presenteren, staat er eerst nog een 
andere activiteit op de agenda, namelijk een ouderfeest op zaterdag 21 april aanstaande. Ook de ouders willen wij 
niet vergeten in dit jubileumjaar. 
 
Meer informatie over al deze activiteiten leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Tot slot wil ik graag nog even terugblikken op de studiedag van vrijdag 9 februari jl. Deze dag waren alle leerlingen 
een dagje vrij. De leerkrachten van IKC De Wissel hadden deze dag een studiedag op school.  
De schoolzelfevaluatie stond op het programma. Elk schooljaar blikken wij aan het begin en in het midden van het 
schooljaar terug op de voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken naar de 
resultaten/ vorderingen van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk niveau van vergelijkbare 
scholen. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, maar ook actiepunten opgesteld waar we de 
komende periode weer mee aan de slag zullen gaan. Deze actiepunten en de observaties van de leerkracht, vormen 
samen een basis om een plan te maken voor de komende maanden. Kortom; een goede en krachtige studiedag voor 
het hele team. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het team van IKC De Wissel, 
Jos Boonman 

 

Uit de groepen 
 
Nieuw op IKC De Wissel 
De komende weken zullen Lars van Alst, Marlie van Veen, Jolina Tempelaars, Djaneyro Balubun, Marsha 
Mueanwong, Jahzara Kempenaar, Bobbi Bo Annink, Yarah Goes, Sem Ruegebrink en Owen ter Heerdt 
starten in de instroomgroep (1i). Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC!  
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Nieuws uit de kleutergroepen  
Deze week is de onderbouw gestart met een nieuwe thema. Wij werken aan het 
thema: ‘Zon, maan en sterren’. De lokalen zien er prachtig uit. En ook zijn er al 
mooie werkjes gemaakt. Wat een enthousiasme, niet alleen bij de juffen, maar 
vooral ook bij de kinderen. Wat hebben wij al veel geleerd in één week. Over de 
planeten, de ruimte en satelieten. Ook de filmpjes en boeken over André Kuipers 
zijn populair. Natuurlijk werken wij ook aan onze reken-en taaldoelen. Deze vindt 
u op de deuren van onze lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
Palmpasen + optocht 
Op vrijdag 23 maart gaan de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 hun palmpaasstok versieren. Bij de 
kleuters worden een aantal versieringen die week al gemaakt en op de ochtend van 23 maart aan de eigen 
stok gehangen. Ook komt er een broodhaan bovenop. Het zou fijn zijn als de kinderen die week hun stok 
(met naam) mee willen nemen naar school. Wij hebben voor deze ochtend veel ouderhulp nodig. Er komen 
intekenlijsten op de deuren te hangen, waar u zich kunt opgeven. 
Wij zullen rond 13.45 uur een optocht houden rondom de school. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Schoolplein en schoollied  
Op 8 november 2017 zijn wij op het schoolfeest van onze leerlingen begonnen aan ons schoollied. Er is met 
Sander en Barry van “Warboel” een eerste opzet gemaakt. Zij zijn toen alle groepen langs geweest voor 
input. Wij kunnen nu melden dat het lied af is en dat wij volgende week in de groepen kunnen gaan 
oefenen met de kinderen. Binnenkort komen Barry en Sander om geluid- en video opnames te maken. Het 
is een prachtig lied geworden. Op 23 mei zullen wij in combinatie met het openen van ons vernieuwde 
schoolplein het lied aan u presenteren. Ja, u leest het goed, er komt een nieuw schoolplein! De tekeningen 
zijn af, veel wensen van de kinderen zijn hier in meegenomen. Op 30 april zal er begonnen worden met de 
bouw. Tijdens de meivakantie wordt het nieuwe plein gerealiseerd. Volgende week zullen de kinderen de 

eerste plaatjes van hoe het plein zal gaan worden te zien krijgen . In de volgende nieuwsbrief zullen wij u 
hier ook verder over informeren.   
 

Ouders 
 
“Breng je eigen stoel mee bingo” op donderdag 29 maart  
“De Vrienden van de Wissel” heeft weer een leuke activiteit bedacht!!  
“Breng je eigen stoel mee bingo”. Dat houdt in dat u uw eigen stoel meeneemt naar onze 
geweldige bingo. Wij zorgen voor fantastische prijsjes. Mocht u thuis ook nog mooie 
spullen hebben die wij hiervoor kunnen gebruiken, dan kunt u deze bij ons afgeven. Wij 
hebben tijdens de kijkavond van 20 maart een plekje in de hal, waar u deze “prijsjes” kunt 
plaatsen. De opbrengst van onze bingo willen wij graag gebruiken voor het aanschaffen 
van mooie rode hesjes. Zo zijn wij als IKC herkenbaar tijdens bijvoorbeeld: de avondvierdaagse, 
schoolreisje, etc. Maar ook tijdens het lopen en fietsen naar een activiteit, zijn met deze hesjes de 
leerlingen goed zichtbaar. Onze rode schoolkleur met het IKC logo is hierop duidelijk zichtbaar. Verdere 
info over de activiteit ontvangt u snel middels een aparte uitnodiging.  
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Feestavond voor ouders op zaterdag 21 april aanstaande!! 
Op zaterdag 21 april houden wij van 20.30 uur tot 00.00 uur 
een feest voor alle ouders!! U bent dan van harte welkom. 
Het belooft een gezellige avond te worden met allerlei 
activiteiten die wij u aanbieden. Zo kunt u genieten van 
danslessen, karaoke, casino, of gewoon gezellig kletsen  
aan de statafels. Wij zullen voor de hapjes en drankjes zorgen. 
Er is een fotowedstrijd en ook aan muziek is gedacht. Vanaf 
22.00 uur zal de  “Coverband K!X” een spetterend optreden 
verzorgen. Kortom, het dak gaat eraf. Wij hopen er samen 
met u een gezellige en onvergetelijke avond van te maken.  
Wij vragen een entree van €5.- pp. Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging met invulstrookje.  
 
 
Knalkleurenparty groot succes!  
Vrijdag 2 februari heeft de oudervereniging alle 
groepen vermaakt met een disco. Dit jaar mochten 
voor het eerst ook groep 1 en 2 aan het feest 
deelnemen. Dankzij DJ Blijwin, die voor elke groep 
een speciaal programma bracht, was het voor 
zowel de oudere kinderen als de kleuters een 
geweldige middag en avond. De oudervereniging 
wil benadrukken dat zij dit feest mogelijk konden 
maken door de bijdrage van autobedrijf Toyota 
Bloemberg uit Zevenaar. Ook slagerij Franz 
Gerritschen, Snackbar Zonnemaat, Jumbo 
Heemskerk en drukkerij Antop willen wij graag bedanken voor hun bijdrage aan dit spetterende feest. We 
hebben nu al weer zin in volgend jaar!  
 
Oudervereniging IKC De Wissel  
 
Vakantierooster 2018-2019   
 

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie (carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Goede Vrijdag 19-04-2019 

Meivakantie ( incl. 2e Paasdag en Koningsdag) 22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart ( + vrijdag) 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 
Studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend, dat zal later aan u worden gecommuniceerd. 
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Schoolreisje 25 mei  

Vrijdag 25 mei a.s. gaan we weer op schoolreis.  
Omdat De Wissel dit jaar 25 jaar bestaat, hebben we 

besloten om met de hele school naar de  te 
gaan. Vanmorgen hebben we dit op een leuke manier aan 
alle kinderen verteld. 
 
 
Wij zijn ons bewust van het feit dat dit misschien wat vragen kan oproepen, hierbij vast wat meer 
informatie om hopelijk de eerste vragen weg te nemen. Alle kinderen zullen onder begeleiding van twee 
ouders of leerkrachten in kleine groepjes een leuke dag gaan doorbrengen in dit prachtige park. Alle 
kinderen krijgen een armbandje met daarop het telefoonnummer van de desbetreffende leerkracht, deze 
leerkrachten begeleiden zelf geen groepje en zijn dus altijd bereikbaar. De onderbouwgroepen zullen 
alleen naar die attracties gaan die voor hun leeftijd bedoeld zijn, denk dan vooral aan het sprookjesbos en 
de sprookjesboomshow, het Carnaval festival en Droomvlucht. In de midden- en bovenbouw groepen 
wordt er door de leerkrachten met de leerlingen overlegd wie wat wil en durft. Op deze basis worden de 
groepjes gemaakt en maken we er voor iedereen een leuke dag van. Mochten jullie vragen hebben, 
kunnen jullie altijd bij een van ons terecht. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze dag. 
 
Groeten van de schoolreiscommissie 
Juf Annemieke, juf Maureen, Jill (OV) en Leah (OV)  
 

VVN Zevenaar zoekt enthousiaste vrijwilligers!  

Voor een veilig Verkeer zijn vrijwilligers nodig! De vrijwilligers verzorgen het afnemen van het verkeers-
examen voor scholen en regelen o.a. de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Ook helpen ze af en toe met 
educatieve activiteiten voor ouderen, zoals een scootmobieldag. Het is niet alleen nuttig maar ook nog 
eens een hele leuke bezigheid. Draag bij aan een Veilig Zevenaar voor jong en oud, meld u aan! 
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met VVN afdeling Zevenaar: 
zevenaar@vvnregio.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Deelname Doekoes  
Van maandag 19 maart tot en met zondag 22 april 2018 kunt u meesparen voor gratis sport- en 
spelmaterialen voor ons IKC. Tijdens deze actieperiode ontvangt u bij aankoop van geselecteerde 
actieproducten Doekoe munten. Deze munten kunt u dan aan ons doneren. Spaart u met ons mee?  
Alvast bedankt, wij houden u op de hoogte. 
 
 
 
 

mailto:zevenaar@vvnregio.nl
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Opvang 
 

BSO groep: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Babygroep: 
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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 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 1 t/m 8 Kijkavond 18.30 – 19.30 uur 

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

Do 22 mrt Gr 1/2 A en 5/6 en 
ouders/belangstellenden  
van gr 1/2A en 5/6 

Wisselpiraat 08.45 uur- 09.45 uur 

Vrij 23 mrt Gr 1 t/m 4 Palmpasen 13.00 – 13.45 met aansluitend de optocht 

Vr 30 mrt Gr 1 t/m 8 Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij! 

Ma 2 april Gr 1 t/m 8 2e Paasdag. Alle leerlingen vrij! 

Do 5 april Gr 7 Theoretisch verkeersexamen 

Vr 6 april Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 8 uit 

Di 10 april Gr 7 Praktisch verkeersexamen 

Di 10 april MR MR De Wissel 
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