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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Na het afgelopen paasweekend, brengen we u graag weer op de 
hoogte van wat we hebben gedaan de afgelopen periode en wat er in de maand april nog volgt.  
De eerste tekenen van de lente zijn al zichtbaar, dit is tevens ook het thema bij ons in de onderbouw. Ook 
in de andere groepen wordt er hard gewerkt, zo is groep 7 bijvoorbeeld druk met de voorbereidingen op 
het theoretisch en praktisch verkeersexamen en begint groep 8 zich zo langzamerhand voor te bereiden op 
de Cito eindtoets die 17, 18 en 19 april op de planning staat.  
 
Behalve dat er in alle groepen hard gewerkt wordt, staan er de komende periode ook weer een aantal 
bijzondere dingen op de planning. Zo zal donderdag 12 april de clip van ons nieuwe IKC lied worden 
opgenomen en belooft zaterdagavond 21 april een geweldige avond te worden. Verder geven wij natuurlijk 
ook invulling aan de Koningsspelen (zie verderop in deze nieuwsbrief) en genieten wij eind deze maand van 
twee weken meivakantie.  
 
Verder willen wij u herinneren aan de inschrijving voor de avondvierdaagse. Het inschrijfformulier inclusief 
het inschrijfgeld kan woensdag 11 en donderdag 12 april tussen 08.20 en 08.45 uur in de speelzaal worden 
ingeleverd.  
Tevens de reminder dat volgende week de laatste week is dat er schoolfruit wordt aangeboden!  
 
Dan alvast een datum om te noteren in uw agenda, woensdag 23 mei!! Op deze woensdagmiddag  
(12.30-14.00 uur)  zullen wij in combinatie met het openen van ons vernieuwde schoolplein, een run voor 
juf Brigit, het IKC lied inclusief clip aan u presenteren. Het belooft een waar spektakel te worden, dus zeker 
de moeite waard te komen kijken. Meer informatie over deze middag leest u verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Een vooruitblik in de kalender voor de maand mei laat mij zien dat er in de volgende nieuwsbrief ook weer 
heel wat te lezen zal zijn. 
 
Alvast een fijn weekend en veel leesplezier gewenst.  
 
Namens het team van IKC De Wissel, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel 
 
 

Uit de groepen 

 

Nieuws uit de kleutergroepen  
De vogels fluiten, de bloembollen schieten uit de grond en de temperatuur gaat langzaam omhoog. 
Kortom, het is lente! In de kleutergroepen wordt er volop aan dit thema gewerkt. De doelen vindt u weer 
op onze deur. Na dit thema gaan wij werken aan Moederdag. Dus mama’s van IKC De Wissel ogen dicht.  
Na de meivakantie werken wij aan het thema sprookjes, dit i.v.m. ons schoolreisje naar de Efteling.  
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Nieuw op IKC De Wissel  
De komende weken starten Lieve Aalten, Belle Ordelman, Cas Boelen, Roan Nomden en Jonah 
Meerenburgh in de instroomgroep (1i). Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 

 
 

Ouders 
 
Datum om alvast te noteren: Woensdag 23 mei van 12.30 -14.00 uur 
Woensdag 23 mei hebben wij weer iets bijzonders op de planning staan. Wij hebben deze dag 3 speciale 
activiteiten gepland. Wij gaan om 12.30 uur samen buiten ons schoolplein feestelijk openen. Bij een mooi 
plein hoort natuurlijk een officiële opening. Na deze opening zullen de kinderen een warming up krijgen, 
deze is nodig voor onze EuroRun die wij gaan houden voor juf Brigit. De laatste wens van Brigit was om 
geld in te zamelen voor onderzoek naar effectievere pijnbestrijding bij dikke darmkanker. In nagedachtenis 
aan Brigit willen wij hier ook een steentje aan bijdragen. Onze leerlingen krijgen een echt startnummer en 
wij zullen verdeeld in onder- en midden/bovenbouw om beurten een rondje (of zelfs rondjes) om de 
school gaan rennen. De man van juf Brigit zal aanwezig zijn om het startschot te laten klinken. 
Na de run zullen wij de middag afsluiten door met z’n allen voor een eerste keer ons nieuwe IKC lied te 
laten horen. Tijdens het zingen van het lied zal op een groot scherm ook de bijbehorende videoclip voor 
een eerste keer worden getoond. Kortom, mooie activiteiten waarbij u als ouders zeker uitgenodigd bent. 
Noteert u deze datum alvast in de agenda. Verder ontvangt u over deze dag later nog een informatiebrief. 
 
Schoolplein  
Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief gemeld dat er op 30 april gestart gaat worden met de verbouwing 
van ons schoolplein. Dit zal gedaan worden door TNT speeltoestellen. Hieronder ziet u een kleine 
impressie. Inmiddels hebben alle groepen ons vernieuwde plein al gezien, de kinderen waren razend 
enthousiast. Voor meer foto’s verwijzen wij u graag naar de fotocollage in onze hal. Leuk te melden dat 
onze toestellen op dit moment onderweg zijn op de boot vanaf China en er al een hele reis op hebben 
zitten. 
 

 
 
Kangoeroewedstrijd  
Donderdag 15 maart hebben een aantal leerlingen uit groep 3 t/m 8 meegedaan aan de 
kangoeroewedstrijd. Kangoeroe is -met bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 60 landen wereldwijd- de 
grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld! Deze wedstrijd wordt georganiseerd vanuit de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Voor de allerbeste deelnemers zijn er 
grote prijzen te winnen (bijv. ereader, fotocamera, toegangskaartje Nemo etc.). Medio mei kunnen de 
desbetreffende leerlingen hun uitslag verwachten. De 20 beste groep 7 en 8 leerlingen van Nederland 
worden in juni uitgenodigd om mee te doen aan de finale.  
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Opbrengst Bingo  
Donderdag 29 maart is de “neem je eigen stoel mee bingo” geweest ten behoeve van nieuwe schoolhesjes. 
Vanwege een grote opkomst heeft het een mooi bedrag opgebracht van € 975.- 
Bezoekers en sponsoren hartelijk dank!!!  
 
Kinderjury  
In de maand april lezen de kinderen vooral in boeken die geschreven zijn in 2017. Daarna mogen ze hun 
favoriete boeken invullen op een stemformulier. Deze formulieren komen in de stembus 
die in de hal staat. Voor de meivakantie worden de juryformulieren opgestuurd. In oktober 
tijdens de Kinderboekenweek wordt bekend gemaakt welke boeken door de kinderen 
gekozen zijn als beste kinderboek!  
 
A-4 daagse  
Enige tijd geleden heeft u via de mail en op papier informatie en een inschrijfformulier voor de komende 
avond4daagse ontvangen. Volgende week woensdag en donderdag kunt u het inschrijfformulier samen 
met het inschrijfgeld (gepast) in een gesloten envelop en voorzien van naam inleveren op school in de 
speelzaal bij de inschrijftafel. Als u zich deze dagen niet inschrijft, dient u zelf voor de inschrijving zorg te 
dragen via www.avondvierdaagse.nl De Wissel/OV is dan niet verantwoordelijk voor het verdere verloop 
van de inschrijving!!  Voor verder informatie kunt u terecht op de site www.avondvierdaagse.nl  of bij 
Nancy Vink (lid van de oudervereniging van de IKC De Wissel) nancyvinkmas@hotmail.com     
 
Koningspelen en koningsontbijt op 20 april  
 

Op vrijdag 20 april vieren we 
samen de Koningsspelen. We 
starten met een leuke opening 
op het schoolplein en zingen en 
dansen de FITLALA van 
Kinderen voor Kinderen. Hierna 
hebben alle kinderen een 
‘Koningsontbijt’ in de eigen klas. 

 
Groep 1 t/4 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op deze dag leuke Oud Hollandse spelletjes. Een onderdeel is het 
versieren van een step of fiets in oranjestijl. Voor deze activiteit hebben de kinderen een fiets of een stepje 
nodig, deze kunnen de kinderen op 20 april op het schoolplein achter de tennistafel zetten. Hier zullen 
vakken staan aangegeven per groep, zodat de kinderen weten waar hun fiets/step kan staan. De kinderen 
versieren een koek, fruit hoeft niet mee. Zij hebben voor deze dag wel een lunchpakketje nodig van thuis.  
 

Om 13:45 lopen de kinderen een rondje om de school met de versierde fiets of step. Komt u ook kijken?  

 
Groep 5 t/m 8 
De kinderen van groep 5 t/m 8 vertrekken rond 09:30 richting Sportpark Hengelder. Zij doen hier mee aan 
de Koningsspelen. De kinderen hebben voor deze dag een lunchpakketje nodig van thuis. De prijsuitreiking 
is om 14:00, dit betekent dat de kinderen hierna terugfietsen, zij zullen tussen 14:30 en 15:00 terug zijn op 
school.|  
 
In de bijlage vindt u de uitnodiging. 
We maken er een gezellige dag van!  
 

http://www.avondvierdaagse.nl/
http://www.avondvierdaagse.nl/
mailto:nancyvinkmas@hotmail.com


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

 

Juffendag in groep 4a en groep 4-5  
 
Op donderdag 26 april vieren de kinderen van groep 4 en groep 4-5 
juffendag; het verjaardagsfeestje van juf Antoinette en Juf Pauline.                     
De kinderen starten deze dag met de Wisselpiraat en doen de rest van de 
dag leuke spelletjes.  
 
De kinderen uit groep 4 en groep 4-5 hoeven voor deze dag geen fruit en 
brood mee te nemen, er wordt voor wat lekkers gezorgd. 
 
De kinderen hebben een uitnodiging mee naar huis gekregen. We gaan er 
een feestelijke dag van maken! 
 
 

 
Reünie groep 8A en 8B schooljaar 2012-2013  
Dinsdag 24 april (19:00 – 21:00)  houden wij weer een reünie voor de ex-leerlingen die 5 jaar van school 
zijn. Dit jaar is groep 8A en groep 8B uit het schooljaar 2012-2013 aan de beurt. Wij hopen op een grote 
opkomst. Het zal hoe dan ook een leuk en gezellig weerzien zijn met deze kinderen.  
 
Sportdag 8 juni  
Om alvast in uw agenda te noteren: vrijdag 8 juni houden wij onze sportdag 
op de atletiekbaan van AV De Liemers. Om deze dag goed te laten verlopen 
hopen we op de hulp van u als ouders/verzorgers. Vooral in de groepen 1 t/m 
3 is er voldoende hulp nodig. De brief met informatie en opgavestrookje krijgt 
u van ons t.z.t. 

 
Korte lijntjes ouders en IKC  
Afgelopen periode hebben er weer oudergesprekken plaatsgevonden. Wat wij soms ervaren, dat er ouders 
zijn die niet alles durven te bespreken, waardoor bepaalde zaken bij ‘de poort blijft hangen’. Mochten er 
belangrijke dingen spelen die besproken moeten worden, kunnen wij hier alleen iets mee als het bij de 
betreffende leerkracht(en) terecht komt. Op deze wijze kunnen zaken direct worden opgepakt en 
eventuele onduidelijkheid voorkomen worden.  
 
Hoe lossen we ruzies op?  
De afgelopen tijd is er in alle groepen aandacht geweest voor het oplossen van een ruzie. Vanuit de 
groepen 3 t/m 8 zijn er vervolgens twee leerlingen aangewezen die hun groep mochten 
vertegenwoordigen om met elkaar in gesprek te gaan hoe wij hier op IKC De Wissel ruzies oplossen. Samen 
met Josien, de intern begeleider, zijn al deze leerlingen met elkaar in gesprek gegaan. Het volgende 
stappenplan is hier het resultaat van: 
Stap 1  Stop hou op ! Ben je rustig ?  Eerst afkoelen  (tel eventueel tot 10) 
Stap 2 Ga in gesprek! Zeg op een rustige manier wat je niet fijn vindt! Denk aan: 
• Laat elkaar uitpraten  
• Probeer rustig te blijven! 
Stap 3  Bedenk samen een oplossing! 
Stap 4  Maak het goed! 
Momenteel zijn de leerlingen nog druk in de weer om dit stappenplan te voorzien van mooie tekeningen. 
Vervolgens wordt dit stappenplan in elke groep zichtbaar opgehangen en hopen we natuurlijk dat we er 
heel weinig gebruik van hoeven te maken! 
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Bericht van juf Trudy betreffende Guatemalamarktje, begin 2018-2019 zal deze weer plaatsvinden 
Dag alle kinderen en ouders/verzorgers, Op het moment dat jullie dit bericht lezen, zit ik in het vliegtuig, 
richting Guatemala om ons vijfde huisje te gaan bouwen. Dit keer wordt het een huisje voor een gezin met 
4 kinderen. De vader heet Jose Manuel (36) en werkt als een tuinman, moeder heet Ave Maria (32) en zij 
poetst in een restaurant. Samen verdienen ze maar heel weinig geld. 
De vier kinderen zijn Josue (9), Sarai (7), Juan (5) en Christopher (2). 
Nu hebben ze een hutje met golfplaten, de 2 matrassen liggen gewoon op de koude grond. Als het regent 
wordt alles nat. Je kunt je voorstellen, dat ze erg veel ziek zijn. 
 

 
We vinden het fijn deze mensen een huisje te kunnen geven, waar ze, voor de kinderen, een mooie 
toekomst kunnen opbouwen. Als ik terug ben, zal ik jullie komen vertellen hoe het is gegaan. 
Veel bouwgroeten, (juf) Trudy 

 

Opvang 
 

Even voorstellen 
Hallo, Ik ben Mirelle Vreman en ik ben 30 jaar oud. Ik woon in Pannerden samen met 
mijn man Bjorn en met mijn zoontjes Ties van 4 en Mees van 2. Mijn hobby's zijn: 
kletsen met vriendinnen, lezen, koken, leuke dingen doen met mijn gezin en genieten 
van de buitenlucht.  Ik heb 11 jaar lang op een kinderdagverblijf in Didam gewerkt, 
daarna ben ik 2 jaar gastouder geweest. Per 1 april ben ik werkzaam bij 
Zonnekinderen, waarbij met name het KDV van Het Talent mijn werkplek zal zijn.  
Ik heb er heel veel zin in. Wie weet snel tot ziens!  
 

Korte impressie: 
De kinderen van het KDV zijn omgetoverd tot paashaasjes! Daarnaast hebben we de dieren op de 
kinderboerderij bezocht!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier slapen ze met 

6 mensen op !!! 
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Op de BSO zijn de kinderen druk geweest met het maken van vogelvoer! 
 
 

 
 

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 
 
(pedagogisch medewerkers Het Talent: Kelly, Nathalie en Mirelle) 
 

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 

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 

Wo 11 april en  
Do 12 april 

Gr 1 t/m 8 Inleveren aanmelding en inschrijfgeld voor de avond4daagse. 
Dit kan van 08.20 – 08.45 uur in de speelzaal. 

Do 12 april OV OV De Wissel 

Do 12 april Gr 1 t/m 8 Opnames videoclip IKC lied De Wissel  

Di 17 t/m do 19 
april 

Gr 8 Centrale Eindtoets 

Vr 20 april Gr 1 t/m 8 Koningsspelen 

Za 21 april Alle ouders, IKC team, 
OV en MR 

Feestavond 20.30 – 00.00 uur. Van te voren opgeven! 

Zo 22 april Iedereen Einde doekoe actie (sparen voor school bij COOP) 

Di 24 april Oud groep 8 2012-2013 Reünie 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:info.dewissel@spodeliemers.nl/
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Do 26 april Ouders van gr 4/5 en 4 Wisselpiraat 08.45 uur- 09.45 uur 

Do 26 april Verjaardag Juf Pauline en juf Antoinette 

Vr 27 april Gr 1 t/m 8 Koningsdag. Alle kinderen vrij 

Ma 30 april  t/m 
vr 11 mei 

Gr 1 t/m 8 Meivakantie (incl. Hemelvaart). Alle kinderen vrij 

Ma 14 mei Gr 1 t/m 8 Luizencontrole. Geen staartjes of gel s.v.p. 

Ma 14 t/m do 17 
mei 

Belangstellenden Avond4daagse 

Do 17 mei Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 9 uit 

Ma 21 mei Gr 1 t/m 8 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

Wo 23 mei Gr 1 t/m 8 ouders en 
belangstellenden 

Officiële opening schoolplein – Run voor juf Brigit – Presentatie 
schoollied en clip 

Do 24 mei Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle kinderen vrij 

Vr 25 mei Gr 1 t/m 8 Schoolreis naar de Efteling 

Wo 30 mei t/m 
vr 1 juni 

Groep 8 Kamp 

Vr 1 juni Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 10 uit 

 

Overig nieuws 
 

Nieuws van GGD Gelderland-Midden  
Wist u dat?  

 Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar 
ook juist drukker kunnen zijn? 

 Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 
 Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 
 Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?  
 Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?  
 Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen? 
 Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het 

afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? 
 Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker 

worden, zin heeft in ontbijt?   
 Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te 

hebben? 
 
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak, via een 
aanmeldformulier verkrijgbaar bij de intern begeleider Josien, een afspraak op het spreekuur.  
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