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]  

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met een mooi koningsfeest en een paar heerlijke zonnige 
dagen. Tijdens de vakantie is er op IKC De Wissel hard gewerkt. Behalve dat natuurlijk de opvang gewoon 
geopend was, heeft ook het schoolplein een metamorfose ondergaan. Wij hopen dat u hier enthousiast over 
bent geraakt, wij zijn hier in ieder geval heel blij mee.  
 
We starten alweer aan de laatste periode voor de zomervakantie. Een gezellige periode waarin we uiteraard ook 
weer hard aan het werk gaan. In deze periode staan er ook twee studiedagen gepland, een speciale middag 
komende woensdag, gaan we met z’n allen op schoolreis naar De Efteling, staken we op woensdag 30 mei, 8 juni 
sportdag en wordt er hard gewerkt aan de slotavond. Stukje bij beetje werken we naar het einde van dit 
schooljaar toe. 
 
Voor nu veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het team van IKC De Wissel, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
 

Uit de groepen 

 

 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Wat hadden de kleuters een heerlijke week. Wij zijn begonnen aan het nieuwe thema 
sprookjes. Wij hadden een feestelijke juffendag en veel kleuters liepen de avond4daagse. 
Ook zijn wij aan het aftellen voor ons schoolreisje naar de Efteling. Wat hebben wij er allemaal veel zin in. 
Ondertussen komen wij al goed in de stemming. Al onze werkjes hebben met sprookjes te maken. De doelen vindt u 
weer aan onze deur. 
 

Nieuw op IKC De Wissel 
De komende weken starten Isa van Lier, Saar Thiele en Jamayro Teunissen in de instroomgroep (1i). Wij wensen jullie 
veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Blink  
Vorig jaar hebben we gezocht naar een nieuwe methode voor geschiedenis en aardrijkskunde. Het is BLINK 
geworden. De groepen 4 t/m 8 werken hier mee. Het is een digitale lesmethode waarbij het bereiken van de leerling 
het uitgangspunt is. De lesmethode is erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel 
zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller 
ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer onthouden. Iedere les heeft zijn eigen werkvorm. De 
ene keer maken ze een quiz/ poster en de andere keer werken ze met de atlas. Wij zijn nu één jaar bezig en 
enthousiast over deze manier van lesgeven.  
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Bootexcursie 
Donderdag 31 mei krijgt groep 7 les over Waterschap Rijn en IJssel. Zij maken kennis met hun 3 hoofdtaken: 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. De les bestaat uit 2 delen: een bootprogramma en een 
walprogramma. Voor het walprogramma is het belangrijk dat ze wandelschoenen of laarzen dragen.  
 
Theater  
Vrijdag 1 juni gaan de groepen 6 en 7 naar het theater. De voorstelling heet: ´Op avontuur in het land van Oz”. 
De kinderen blijven niet stil op hun stoel zitten, maar gaan op reis met Dorothy. Tijdens deze ontdekkingstocht 
ontmoeten de kinderen allerlei figuren die iets kwijt zijn. Zoals het verstand, moed of gevoel. In dit avontuur worden 
alle zintuigen geprikkeld.  
 
Workshop fotografie  
Vanuit het Element kan IKC De Wissel meedoen met een lessencyclus over fotografie in de periode mei/begin juni. 
Alle groepen krijgen hierin begeleiding van een fotograaf. In de groepen 1 en 2 maken de kleuters kennis met de 
basisbeginselen van fotografie, bijvoorbeeld het herkennen van gezichten in de voorwerpen om je heen. Of wat kan 
je doen met de schaduwen die je zelf maakt. In de groepen 3 en 4 maken ze speelse opdrachten, bijvoorbeeld dat ze 
monsters gaan zoeken, of het leren fotograferen van hun favoriete plek op school. Scherpte in de foto krijgen staat 
dan centraal. De groepen 5 en 6 gaan met perspectief werken. De groepen 7 en 8 maken kennis met de 
animatietechniek pixelation.  
 
Schoolreisje 
Volgende week is het zover, dan gaan we op schoolreisje naar de Efteling. Nog even een paar items uit de brief die u 
al ontvangen heeft: 
 
Vertrek: Wilt u er voor zorgen dat uw kind in ieder geval een kwartier voor de vertrektijd in de klas aanwezig is, dus 
om 08.15 uur echt aanwezig. Kinderen ontvangen in de klas op dat moment het IKC De Wissel hesje.  
 
Thuiskomst: We hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn. De tijd waarop de bussen terug verwacht worden, is bij 
benadering. We hebben helaas geen invloed op files en dergelijke. 
 
Meenemen: Lunchpakket (in boterhamzakje) en beker/fles (die we kunnen navullen) Bij groep 1 t/m 3 nemen de 
ouders die de groepjes begeleiden deze mee in de tas. Groep 4 t/m 8 dragen hun tas zelf in het park.  
• Denk aan zonnebrand 
• Makkelijke kleding 
• Fijne schoenen 
• Kom op tijd! 
 
Alle kinderen lopen die dag in een IKC De Wissel hesje en hebben een bandje om hun pols met daarop het 
telefoonnummer van één van de leerkrachten. We gaan er een hele fijne en gezellige dag van maken.  

 

Ouders 
 

Nieuwe mailadressen:  
Doordat onze stichting fuseert met stichting PROLES is er gekozen voor een nieuwe stichtingsnaam: Liemers Novum. 
Alle leerkrachten en de scholen zijn in dit kader voorzien van een nieuw mailadres: 
Algemeen: dewisselzevenaar@liemersnovum.nl      
Directie: directie.dewissel@liemersnovum.nl  
Personeel: voornaam.(tussenvoegsel)achternaam@liemersnovum.nl  
 
De oude mailadressen blijven voorlopig nog wel actief, maar een voorkeur heeft het om voortaan het nieuwe 
mailadres te gebruiken. 
 
 

mailto:dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
mailto:directie.dewissel@liemersnovum.nl
mailto:voornaam.(tussenvoegsel)achternaam@liemersnovum.nl
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Formatie schooljaar 2018-2019: 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Ook volgend schooljaar zullen wij 11 
groepen formeren. Wij zullen drie groepen 1/2 realiseren en één losse groep 3. De overige groepen zullen als groep 
doorschuiven, waardoor de volgende groepsverdeling ontstaat: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3, 3/4, 4, 5, 5/6, 6/7, 7 en 8.  
Ook wat betreft de personele invulling zijn wij druk bezig. Einde van dit schooljaar zullen wij afscheid nemen van een 
aantal collega’s. Zo gaan Marjo Zwienink, Tonnie Driever, Marianne van Dungen en Chris Beuker met pensioen en zal 
Youri Visser de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Youri zal als wiskunde docent op het Titus Brandsma gaan 
werken.  
Door het vertrek van deze personen, hebben wij de afgelopen periode vele gesprekken gevoerd met potentiele 
nieuwe collega’s. Blij zijn wij u te melden dat wij de formatie voor komend jaar bijna rond hebben. Ondanks het 
vertrek van deze gewaardeerde collega’s, denken wij goede nieuwe leerkrachten gevonden te hebben, waardoor we 
volgend jaar weer met een sterk team zullen starten.  
 
Zodra alles rond is, zullen wij u middels een brief informeren over de formatie van komend schooljaar. Nog heel even 

geduld dus.    

 
Opbrengst Doekoe actie  
Totaal hebben we € 299,05 aan DOEKOE munten bij elkaar gespaard. We hebben allerlei buitenspelmateriaal 
uitgezocht. Iedereen bedankt voor het meesparen.  

 
Toetsen  
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar (periode januari en eind 
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.  
Vanaf 28 mei  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 Rekenen voor kleuters 

Groep 2 Taal voor kleuters 

Groep 3 Leestechniek-AVI-DMT 

Groep 3 t/m 7  Leestempo(bij IV en V score AVI en DMT) 

Groep 4 t/m 7 Begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 7  Rekenen 

Groep 3 t/m 7 Spelling 

 
Reminder rapporten 
De komende periode gaan we weer aan de slag met de rapporten, maar nog niet alle rapporten zijn weer op  
De Wissel ingeleverd. Vraag dan ook, mocht het rapport nog niet zijn ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Alvast bedankt.   
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Opvang 
 
Informatieavond opvang IKC De Wissel 
Alvast een datum om te reserveren in de agenda, de uitnodiging volgt spoedig: Donderdag 31 mei zullen wij op IKC 
De Wissel een ouderavond organiseren over de verschillende vormen van opvang die wij bieden vanuit ons IKC en in 
samenwerking met Zonnekinderen. Heeft u opvang nodig, u kunt hierbij denken aan dag-, vakantie-, peuter- en/of 
buitenschoolse opvang, dan willen wij u hier graag over informeren. Ook voor ouders die op dit moment misschien al 
ergens anders opvang afnemen kan deze avond zeer interessant zijn. Wij zullen deze avond stilstaan bij de voordelen 
van een IKC, denk hierbij aan een intensieve samenwerking peuters – kleuters en de doorgaande lijnen opvang en 
onderwijs.  
 
Ouderavond opvang IKC De Wissel op donderdag 31 mei van 20.00 – 21.00 in de hal van ons IKC!! 
 
Vakantie op het Talent 
Wat hebben we genoten van het heerlijke weer! De BSO is o.a. op stap geweest naar de koffieboerderij in Varsseveld 

en ze hebben tijdens de natuurdag een speurtocht gedaan op zoek naar de “Dikke Dame” in Gendt! Super gaaf. 

 
De KDV kinderen hebben heerlijk gespeeld met water en zand in onze eigen 

speeltuin, maar ze zijn ook op stap geweest. We hebben gewandeld naar de 
kinderboerderij! Wauw….. wat zijn daar allemaal leuke dingen te doen! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema op de BSO: Er was eens een 
draak.. Op de KDV groep zijn we gestart met het nieuwe thema: In het 

Sprookjesbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 / dewisselzevenaar@liemersnovum.nl /  www.dewisselzevenaar.nl 
 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:/%20dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 18 mei Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 9 uit 

Ma 21 mei Gr 1 t/m 8 2e Pinksterdag 

Wo 23 mei Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 
12.30 – 14.00 uur 

Opening schoolplein 
EuroRun voor juf Brigit 
Presentatie videoclip 

Do 24 mei 
 

Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle kinderen vrij 

Vr 25 mei Gr 1 t/m 8 Schoolreisje naar de Efteling voor alle groepen 

Wo 30 mei Gr 1 t/m 7 Géén onderwijs, lln. gr. 1 t/m 7 vrij i.v.m. staking. 

Wo 30 mei t/m 
vr 1 juni 

Gr 8 Kamp 

Do 31 mei Gr 7 Bootexcursie 

Do 31 mei Belangstellenden Ouderavond opvang IKC De Wissel 20.00 – 21.00 uur  

Vr 1 juni Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 10 uit 

Vr 1 juni Gr 6 en 7 Theaterbezoek 

Vr. 8 juni Gr 1 t/m 8 Sportdag 

Wo 13 juni Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle kinderen vrij 

Do 21 juni Gr 1 t/m 8 2e rapport mee 

Di 26 juni Gr 1 t/m 8 ( Facultatief) oudergesprekken 

Wo 27 juni Gr 1 t/m 7 en alle 
kinderen die nieuwe 
schooljaar starten 

Wisselochtend bij nieuwe meester of juf én kinderen waarmee nieuw 
schooljaar gestart gaat worden 

Do 28 juni Gr 1 t/m 8 ( Facultatief) oudergesprekken 

 

Overig nieuws 
 

GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis!  
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens uw reis. Daarom 
organiseren wij een speciale dag over reisvaccinaties zaterdag 26 mei van 09.00-15.00 uur. GGD’en werken samen 
om u zo volledig mogelijk te adviseren over uw gezondheid op reis. Persoonlijke aandacht, ook voor reizigers met 
medische klachten, vinden wij belangrijk. Onze gecertificeerde reisadviseurs geven u advies op maat.  
  
We weten dat veel mensen nog altijd ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de 
Nederlanders onbeschermd op reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of Kroatië.  Ook reizigers die een lange reis 
gaan maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de Afrikaanse westkust of Azië zijn zich niet altijd bewust van de 
risico´s. Daarom attenderen we u op deze speciale dag met korting op het consult voor reisvaccinaties.   
  
GGD Gelderland-Midden opent haar deuren zaterdag 26 mei van 9.00 tot 15.00 uur aan de tijdelijke locatie aan de 
Rietgrachtstraat Arnhem.  Per persoon betaal u voor een consult geen € 21,50 maar € 7,50. Gezinnen betalen voor 
een consult geen € 49,00 maar € 25,00. Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties.  
  
Meer informatie Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 088 355 51 00 of online: www.vggm.nl/reizen 
Op deze site vindt u ook meer informatie.  GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis!  
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Rosorumrun 2018  
Op 10 juni organiseert Lionsclub De Liemers voor de 3de keer op rij: de Rosorumrun. Zoals ieder jaar is de bedoeling 
zoveel mogelijk kinderen en volwassen te laten hardlopen voor een goed doel.  Dit jaar hebben kinderen van 
basisscholen in Zevenaar tijdens het ‘choice kids’ evenement in februari jl. het goede doel van de run gekozen.   
  
De opbrengsten komen dit jaar ten goede aan ‘Vrienden van de Breuly’. Deze organisatie zet zich in voor het 
onderhouden en verfraaien van zwemplas de Breuly in Oud-Zevenaar. Dit omdat de ‘choice kids’ veel waarde 
hechten aan het behoud van natuur en milieu in hun directe omgeving.   
  
De Vrienden van de Breuly willen door het plaatsen van een waterspeeltoestel aan de oever van het zwemwater 
bijdragen aan een positieve kennismaking met dit gebied. Spelenderwijs zullen kinderen hier leren over de natuur en 
dat is precies waarom een dergelijk toestel belangrijk is.  
  
In april zal een basis-speeltoestel worden geplaatst. De vrienden van de Breuly hebben zich hiervoor in het verleden  
sterk gemaakt. Om het toestel echt betaalbaar te houden is bezuinigd op een aantal onderdelen….  
  
Het doel van de RosorumRun 2018 is ervoor te zorgen dat dit toestel zal worden uitgebreid. Zo kunnen er meerdere 
waterlopen aan worden toegevoegd en kan er een heus waterrad komen dat het water  terug laat vloeien naar de 
plas. Voor deze spreekwoordelijke kers op de taart zijn deelnemers nodig!   
  
Ooyse Landloop op maandag 21 mei 2018 
Steun de strijd tegen sarcoomkanker: businessrun 5 km 10 km Kidsrun. Informatie en doneren via 
www.hdkt.nl/acties 
 
Techniekdag de Liemers op zaterdag 26 mei in de markthal in Didam  
De sector Techniek kampt al jaren met een slecht imago en daarom kiezen leerlingen steeds meer voor een 
toekomst zonder techniek. De Techniekdag moet ervoor zorgen dat jongeren vroegtijdig in aanraking komen met 
techniek, om zo het imago van technische beroepen en opleidingen te verbeteren. De technische sector biedt 
namelijk volop kansen en mogelijkheden op een goedbetaalde baan. 
 
Tijdens de Techniekdag presenteren scholen en bedrijven doe-activiteiten zodat bezoekers kunnen zien en ervaren 
hoe leuk de techniek is. Alle niveaus en aspecten van techniek komen deze dag aan bod. 
 
De Techniekdag is vrij toegankelijk en geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op 
techiekdag.nl/deliemers. Een filmpje over de Techniekdag kun je hier bekijken :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=u2Yh26S9DzA 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdkt.nl/acties
https://www.youtube.com/watch?v=u2Yh26S9DzA

