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Nieuwsbrief 

]  

 8 juni 2018 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Na deze week nog maar 4 schoolweken en dan begint de zomervakantie. Wat gaat zo’n jaar toch snel! Op dit 
moment wordt er nog druk getoetst, maar werken we ook al weer een beetje toe naar een afronding van dit 
schooljaar.  
 
Ook dit schooljaar is er weer veel bereikt op IKC De Wissel. Een heel bijzonder jaar, 25 jaar De Wissel, van 
basisschool naar IKC.’ In verband met dit speciale jubileum zijn er veel verschillende activiteiten georganiseerd. 
Feestelijke activiteiten voor onze leerlingen, onder andere een super schoolreis naar De Efteling, een disco, het 
inzingen, het opnemen en de onthulling van een echt IKC De Wissel lied en een feestdag begin van het schooljaar. 
Ook de ouders zijn wij niet vergeten, wat was het een gezellige avond zaterdag 21 april jl.  
 
Ook inhoudelijk is er weer veel bereikt dit jaar, tevens zijn er weer concrete plannen voor komend schooljaar 
opgesteld. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief en zullen wij natuurlijk communiceren in de 
schoolgids en de nieuwsbrieven volgend schooljaar.  
 
Behalve de inhoudelijk stappen die we hebben gezet, heeft ook ons schoolplein dit jaar een metamorfose 
ondergaan. Samen met de kinderen hebben wij op woensdag 23 mei het plein officieel geopend.    

 

  
 
Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we deze positieve ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar door 
weten te trekken. Op deze wijze krijgen kinderen op IKC De Wissel onderwijs en opvang op maat, blijft het IKC zich 
ontwikkelen, maar bovenal, blijven de kinderen met heel veel plezier De Wissel bezoeken.  
 
Nu eerst nog een aantal weken waarin we zullen gaan genieten van de slotavonden, we afscheid zullen nemen van 
de leerlingen uit groep 8, afscheid zullen nemen van juf Marjo, juf Tonnie, juf Marianne, meester Chris en meester 
Youri en iedereen kennis zal maken met de nieuwe leerkrachten(en). Vanaf vrijdagmiddag 6 juli genieten we dan 
allemaal van een welverdiende vakantie.  
  
Nog een paar hele fijne schoolweken gewenst. 
 
Vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel 
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Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC De Wissel  
De komende weken starten Yala Ottens, Wout Schuerink, Finn Stegeman en Bo Westerdijk in de instroomgroep (1i). 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Wij zijn ons thema van sprookjes aan het afronden. Samen met de kinderen hebben wij genoten van dit thema en 
wat was het een feest om samen naar de Efteling te gaan. De kleuters raakten er niet over uitgesproken. Zo leuk 
hebben wij het gehad. Ondertussen hebben alle kleutergroepen workshops fotografie gehad. Dit was erg leerzaam. 
Ook zijn wij druk aan het oefenen voor de slotavond. Wellicht heeft u thuis al leuke liedjes gehoord. Ook is het bijna 
vaderdag, dus papa’s….ogen dicht in de klas. Wel uitkijken nergens tegen aan te lopen  
 
Schoolreisje Efteling  
Vrijdag 25 mei zijn we met het hele IKC naar de Efteling geweest. Wat was dit een bijzondere dag. Mooi om de 
Wissel kinderen in hun rode hesjes over het plein naar de ingang te zien lopen en om de hele dag de blije gezichten 
van de kinderen, hulpouders en collega’s te zien. De foto’s van deze dag staan op onze website: 
www.dewisselzevenaar.nl. Wij hopen dat iedereen nog lang en met veel plezier aan deze dag zal terugdenken.  
 
Iedereen heel erg bedankt voor deze sprookjesachtige dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de projectgroep  
Dit schooljaar zijn we gestart met een projectgroep voor leerlingen die naast het aanbod in de klas extra uitdaging 
aankunnen. Leerlingen van IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn kwamen iedere woensdag (groep 5 t/m 8) of om de 
twee weken (groep 4) bij elkaar. Als we terugblikken dan kunnen we concluderen dat er heel veel gedaan en gedeeld 
is tijdens die momenten.  In groep 5 t/m 8 werd er wekelijks teruggeblikt op het werken in de klas aan plannex of de 
digitale topschool.  Best lastig om zelf te plannen wanneer je aan deze opdrachten gaat werken. Ook werden er vaak 
gesprekken gevoerd over hoe je denkt en hoe je leert. Mooi om te zien dat leerlingen heel open over hun eigen 
ervaringen vertellen en goede tips hebben voor elkaar. Daarnaast hebben we in groepjes aan verschillende projecten 
gewerkt. Zo was er bij groep 4 een project over de Olympische spelen, bij groep 5/6 is er van alles ontdekt over het 
heelal en heeft groep 7/8 gewerkt met nieuwe presentatievormen.  De laatste periode zijn we vooral bezig geweest 
met ict en multimedia. Werken met 3d pennen, programmeren van een microbit, foto’s maken met een greenscreen 
of een stop-motion maken.  
Op een aantal momenten konden we deelnemen aan landelijke of regionale projecten. Zo hebben we meegedaan 
met de beverwedstrijd, waarbij maar liefst 4 leerlingen mee mochten doen aan de finale op de universiteit in 
Nijmegen. In mei heeft groep 7/8 meegedaan aan de bankbattle. Daar wisten zij de snelste tijd neer te zetten. Om 
dit te vieren is er met z’n allen taart gegeten en krijgen deze leerlingen op dinsdag 19 juni een workshop Graffiti.  
 

http://www.dewisselzevenaar.nl/
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De samenwerking tussen beide IKC’s is heel positief, leerlingen hadden snel contacten gelegd en wisten elkaar uit te 
dagen. We willen de projectgroep volgend jaar graag voortzetten. Aan het begin van het schooljaar wordt opnieuw 
gekeken voor welke kinderen deze extra uitdaging een meerwaarde zal zijn.  
Naast de projectgroep willen we ook een praktijkgroep opzetten. Deze zal bedoeld zijn voor leerlingen die veel 
moeite hebben met de leerstof die in de klas aangeboden wordt. Zij hebben juist behoefte aan praktisch bezig zijn, 
zodat zij daar hun talent in kunnen zetten. Hoe deze praktijkgroep precies vormgegeven wordt zal in het nieuwe 
schooljaar duidelijk worden.  
Op woensdag 20 juni zal de laatste bijeenkomst van de projectgroep zijn. Daarna kunnen de leerlingen zich richten 

op het afronden van het schooljaar in hun eigen klas.  

Slotavond  
Alle groepen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de slotavond 3 en 4 juli 2018. De brief om de kaartjes te 
bestellen is maandag 28 mei aan alle oudsten van het gezin meegegeven. Inmiddels zijn de brieven weer retour bij 
de groepsleerkracht. Meer informatie volgt via aparte info later deze maand. Wel kunnen we vast melden dat de 
slotavonden beginnen om 18.30 uur, waarbij de kinderen om 18.00 uur bij Caleidoz afgezet kunnen worden. Maar 
zoals gezegd, meer informatie volgt spoedig.   
 
 

Ouders 
 
Opening schoolplein, EuroRun voor Juf Brigit en onthulling van ons IKC lied 
Kinderen, ouders, team, sponsoren en vrijwilligers, allemaal bedankt voor jullie bijdrage én inzet om van deze dag 
een groot succes te maken. Als kers op de taart: De EuroRun voor juf Brigit heeft het mooie bedrag van € 785,08 
opgebracht.  
 
Hieronder de link naar ons IKC lied!!  
 
Lied IKC De Wissel   

https://www.youtube.com/watch?v=ayNl0pW8_rc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ayNl0pW8_rc
https://www.youtube.com/watch?v=ayNl0pW8_rc
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Terugblik studiedag 28 mei en vooruitblik studiedag woensdag 13 juni  
Donderdag 24 mei hebben we met het team van IKC De Wissel een studiedag gehad. Deze dag hebben we onder 
andere de plannen van dit jaar geëvalueerd en hebben we speerpunten (projectplannen) voor komend jaar 
vastgesteld.  We hebben met z’n allen kunnen concluderen dat we hele mooie stappen hebben gezet het afgelopen 
jaar en veel nieuwe ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Zo hebben we dit jaar gewerkt aan ouderbetrokkenheid,  
Snappet verder ingevoerd, de methode Blink ingevoerd, vanuit één visie en lijn gewerkt aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling op ons IKC en de samenwerking opvang en onderwijs inhoudelijk verder vorm gegeven.  
  
Behalve dat we de plannen van dit jaar volgend jaar een vervolg geven, zullen we ons volgend jaar ook gaan richten 
op een andere vorm van oudergesprekken. Wij zullen u hier nog uitgebreider over informeren, maar de kern is dat 
wij de stap maken naar driehoeksgesprekken, gesprekken waar het kind dus ook bij aan zal sluiten. Het eerste 
driehoeksgesprek zal begin nieuw schooljaar plaatsvinden, waardoor er een goede start gemaakt wordt middels een 
gesprek met ouders, leerling en leerkracht. Ook zullen wij ons als team gaan scholen op het gebied van EDI. Het 
uitgangspunt bij expliciete directe instructie (EDI) is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, 
inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Als team willen wij ons hier graag verder in 
scholen.  
 
Uiteraard houden we u volgend schooljaar op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Woensdag 13 juni staat er weer een studiedag gepland. Elk schooljaar blikken wij in het midden en aan het einde van 
het schooljaar terug op de voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken naar 
de resultaten van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk niveau. We bekijken de punten 
waar we trots op mogen zijn, maar stellen ook actiepunten op. Deze actiepunten en de bevindingen van de huidige 
leerkracht(en) vormen dan weer de basis voor de overdracht naar de nieuwe leerkracht(en) van volgend jaar.  
 
Formatie  
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben beschreven, zijn wij op dit moment 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.  
Omdat wij drie evenredige groepen 1/2 willen realiseren, zal er een en ander geschoven gaan worden met de 
huidige leerlingen groep 1. Wij hopen eind volgende week de formatiebrief uit te kunnen doen, waarin wij aan zullen 
geven welke leerkracht aan welke groep is gekoppeld, maar ook de verdeling kenbaar zullen maken met betrekking 
tot de groepen 1/2.  
 
Wisselochtend  
Op woensdagochtend 27 juni staat van 08.30 – 10.00 uur de 
wisselochtend gepland. Deze 1,5 uur maken de leerlingen kennis met 
de nieuwe leerkracht(en). De huidige groep 8 is dan tot 10.00 uur vrij! 
Alle kinderen die start nieuw schooljaar op De Wissel zullen beginnen, 
zijn voor deze wisselochtend uitgenodigd. Zoals aangegeven krijgen 
de ouders van de kinderen die start nieuw schooljaar instromen 
voorafgaand aan de wisselochtend te horen in welke groep zij in 
zullen stromen. 
 
Laatste schooldag  
Vrijdag 6 juli start voor alle leerlingen om 12.00 uur de vakantie. De 
leerlingen uit groep 8 zijn deze dag al vrij.  
 
De gouden zonregels 
Met het mooie weer misschien goed te kijken naar de 10 gouden 
zonregels.  
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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 

 
Belangrijke data schooljaar 2018-2019  
 
Eerste schooldag   Maandag 20 augustus  
 
Informatieavond  Donderdagavond 30 augustus (tijd volgt nog) 
 
Presentatie van iedere groep  Vrijdag 31 augustus 13.00 uur (ouders ook van harte welkom)  
 
Startgesprekken   In de week van maandag 3 september en in de week van maandag 10 september 
(leerling-ouder-leerkracht)  
 
Rapport mee   Donderdag 21 februari en donderdag 27 juni 
    
Kijkavonden   Dinsdag 23 oktober en donderdag 4 april (18.30 – 19.30 uur)   
                                                 
Studiedagen groep 1 t/m 8         Donderdag 27 september, vrijdag 28 september, dinsdag 30 november, 
                                                         maandag 4 februari, woensdag 27 maart, maandag 20 mei en donderdag 13 juni 
    
Schoolfotograaf   Donderdag 20 september 
Guatemalamarktje   Dit wordt nog ingepland  
Sinterklaas    Woensdag  5 december 
Kerstviering    Woensdag 19 december  
Carnaval    Vrijdag 1 maart  
Keuzecursus    Vrijdag 15, vrijdag 22 en vrijdag 29 maart 
Kamp groep 8    Dit wordt nog ingepland  
Slotavonden    Maandag 1 en dinsdag 2 juli  
Laatste schooldag   Vrijdag 5 juli (12.00 uur iedereen vakantie)              
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Opvang 
 
Wat genieten de kinderen op het kinderdagverblijf van het mooie weer! Lekker 
kliederen met zand en water en als verassing een lekker zelfgemaakt ijsje! 
Hmm!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de BSO wordt ook volop genoten van het mooie weer. Natuurcoach Suzanne was er voor de ‘Expeditie’.  
De kinderen mochten meehelpen met het bouwen van een vlot en daarna zelfs varen! 
Daarnaast zijn de kinderen tijdens studie/stakingsdagen wezen spelen bij Stroombroek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindplanner 
Denkt u eraan dat alles via kindplanner gaat. Mocht uw kind onverwacht niet komen, kunt u uw kind afmelden in het 
ouderportaal. Gebeurt dit niet, dan worden de uren automatisch afgeschreven. Voor eventuele extra dagen of 
studiedagen, dient u uw kind aan te melden of een aanvraag in te dienen in het ouderportaal. Wanneer u dit niet 
doet, kan het zijn dat we op de dag zelf uw kind niet aan kunnen nemen in verband met de kind aantallen. Eventuele 
dagen op stapeluren is nog wel schriftelijk mogelijk, maar deze dient u wel vooraf te bespreken. Komt u er niet uit? 
Geen paniek. Loop gerust even bij ons binnen, dan kijken we even met u mee.  
 
Zomervakantie 
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Hieronder vindt u het rooster van de coachdagen in de 
zomervakantie. Uiteraard zijn wij bij genoeg aanmeldingen, doordeweeks ook gewoon open. 
*Dinsdag 17 juli sportdag - Survival 
*Donderdag 19 juli cultuurdag – Festi feestje  
*Maandag 23 juli natuurdag – De kleine indiaan opzoek naar de gouden schat! 
*Vrijdag 27 juli sportdag- Beachsport  
*Donderdag 2 augustus sportdag – Tennis 
*Maandag 6 augustus cultuurdag – ‘Heel zonnekinderen bakt’  
*Dinsdag 7 augustus natuurdag - slootjesdag 
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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 
 

(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 
 

 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 8 juni Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 10 uit 

Ma 11 juni Partnerschapsteam Partnerschapsteam IKC De Wissel  

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

Ma 18 juni MR MR vergadering  

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

Di 26 juni Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken (facultatief) 

Wo 27 juni Gr 1 t/m 7 en alle 
nieuwe leerlingen 
die bij IKC De Wissel 
starten op 20-08-18 

Wisselochtend 

Do 28 juni Gr 1 t/m 8 Oudergesprekken (facultatief) 

Do 28 juni Groep 5/6 Juffendag groep 5/6 De kinderen krijgen nog een uitnodiging 

Di 3 en wo 4 juli Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Slotavond 

Do 5 juli Gr 1 t/m 8 Leerlingen nemen afscheid van groep 8 en we nemen afscheid van juf 
Tonnie, juf Marjo, juf Marianne, meester Chris en meester Youri 

Do 5 juli Groep 8 en 
ouders/verzorgers 
van groep 8 

Afscheidsavond groep 8 

Vr 6 juli Gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Nieuwsbrief 11 uit 

Vr 6 juli Gr 1 t/m 8 Laatste schooldag. Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Zomervakantie tot 20 augustus 2018 

  
                                              

Overig nieuws 
 
Schoolkorfbaltoernooi  
Zaterdag 23 juni is de jaarlijkse schoolkorfbaloernooi bij Korfbaltoernooi De Zwaluwen. 
Tijden zijn 10.30 uur t/m 14.00 uur 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:/%20dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Het dure schooljaar staat weer voor de deur!  
 
Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar scholen 
mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders 
voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan 
school gerelateerde kosten, waarvan het vrijwillige karakter niet altijd even duidelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een computer. Niet alle ouders 
kunnen dit betalen. Omdat zij willen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de rest en niet buiten de 
boot vallen, voelen velen onder hen een enorme druk om dit wel te betalen. Stichting Leergeld vraagt aandacht 
voor deze problematiek, en roept scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen 
met Stichting Leergeld, voor te zorgen dat álle kinderen kunnen meedoen.  
 
“In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders/opvoeders van 
weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen 
kunnen betalen en dat sommige ouders ver gaan om de ‘verplichtingen’ van school te kunnen voldoen, omdat zij een 
enorme sociale druk voelen. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken 
ze zich zelfs in de schulden”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.  
 
Via 100 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit 
minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld 
ondersteunt daarom hun ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, 
een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven 
te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen! Zelfs als uw kind naar de basisschool gaat en wil deelnemen aan de 
Vakantiespelen kunt u dit jaar een beroep doen op Stichting Leergeld.   
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Hoppen, Coördinator, Stichting Leergeld de Liemers. 
Tel: 0316-764000 of email: info@stichtingleergelddeliemers.nl   
 
Meer info over Stichting Leergeld de Liemers gaat u naar www.leergelddeliemers.nl 
 

mailto:info@stichtingleergelddeliemers.nl

