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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Het is zover……..VAKANTIE!!!  
 
We staan aan het begin van een welverdiende zomervakantie. De slotavonden gehad, afscheid genomen van 
leerlingen en leerkrachten, de lokalen opgeruimd en de laatste werkjes mee naar huis. Ook is er al kennisgemaakt 
met de juf of meester van volgend jaar. Niets staat een goede vakantie dan nog in de weg. 
 
Voor mij zit het eerste volle jaar er dus ook bijna op. Een jaar waarin we met z’n allen volgens mij een aantal hele 
mooie stappen hebben gezet. Met elkaar hebben we geprobeerd onderwijsinhoudelijk een aantal stappen te zetten, 
alert te zijn op een goede communicatie, maar ook qua uitstraling een en ander anders vorm te geven. Mooie 
ontwikkelingen waar we komend jaar ook zeer zeker mee door zullen gaan.  
 
Tevens sluiten wij ons jubileumjaar af. ’25 jaar De Wissel, van basisschool naar IKC’ was ons slogan dit jaar. Veel 
feestelijke activiteiten zijn georganiseerd, veelal ook in samenwerking met de oudervereniging. Wat was het leuk in 
De Efteling, zijn we blij met ons nieuwe schoolplein en trots op ons eigen IKC lied.   
 
Namens het hele team van IKC De Wissel danken wij jullie allemaal voor jullie inzet en bijdrage het afgelopen jaar. 
Wij wensen iedereen een hele mooie zomervakantie toe en zien jullie na de vakantie héél graag weer gezond en 
uitgerust terug. 
 
Geniet ervan!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
 

Uit de groepen 

 
Afscheid leerlingen  
Tegen het einde van het schooljaar nemen wij afscheid van een aantal leerlingen: Groep 8 gaat ons verlaten! Wij 
nemen dus afscheid van:  Lynn, Marit, Sofie, Twan, Dean, Juup,  Dilay, Tijn, Louise, Fobke, BobbyLee, Kees, Teun, 
Niels, Siebe, Romy, Marlot, Indy, Mila. Lynn, Tristian, Victor, Hidde, Hero, Mila, Rens, Ditz, Annelie en Emma uit 
groep 8.  

Ook zwaaien wij Lars en Jens Cremers, Merlijn en Lieve Aalten, Ruben Hak, Maarten en Aiden Hofman en Ceylin 
Büyükdere uit.  

Allemaal ontzettend veel succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van! 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Wat hebben wij weer een heerlijk jaar gehad bij de kleuters met mooie thema’s. Aankomend schooljaar zullen wij u 
op deze wijze en via onze deur weer op de hoogte houden van alle thema’s, doelen en andere leuke bijzonderheden. 
De kinderen uit groep 2 hebben deze week alle mooie werkjes van 2 kleuterjaren meegekregen in hun portfolio.  
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Nieuwe leerlingen die bij start nieuwe schooljaar gaan beginnen op IKC De Wissel  
Groep 1 A:  Xavi Bun 
Groep 1 B:Mila Egberts, Maud Kemfers en Elisa Wensink  
Groep 1 C: Desting Hartemink, Olivia Berendsen en Tara Voortman 
Groep 2a: Loïs Boekhorst 
Groep 3: Loeka Lentjes 
Groep 5: Luuk Boekhorst 
Groep 6/7: Nick Lentjes 
 
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC! 

          

Ouders 
 
Bedanken ouders  
De Wissel werkt al lang en prettig samen met de ouders van de kinderen op ons 
IKC. Wij willen hier nogmaals onze dank en bewondering over uitspreken. Al die 
ouders die steeds weer opnieuw klaar staan om samen met het team ervoor te 
zorgen dat er van alles extra kan gebeuren. Namens alle kinderen en de collega’s 
van IKC De Wissel HARTELIJK DANK VOOR UW INZET! Zonder uw hulp zijn we 
nergens! 
 
Bedanken aftredende OV leden  
Iemand die jarenlang als OV-lid met hart en ziel en vooral met praktische inzet een steun en toeverlaat is geweest 
voor IKC De Wissel gaat stoppen: Suzan van Dick.  
Meedenken en meepraten in de Oudervereniging, hand- en spandiensten verrichten bij alle activiteiten die worden 
georganiseerd, maar vooral altijd klaar staan om een handje te helpen. Suzan, heel erg bedankt voor al jouw inzet de 
afgelopen jaren! 
 
Afscheid meester Chris, juf Marjo, juf Tonnie, juf Marianne en meester Youri  
Zoals eerder aangegeven hebben wij eind dit schooljaar afscheid 
genomen van vele collega’s. Tonnie, Chris en Marjo gaan met 
pensioen en Youri gaat een nieuwe uitdaging aan. Natuurlijk hebben 
wij hier aandacht aan besteed. We hebben met elkaar geborreld en 
gegeten. Cadeaus aangeboden en gezongen. Gisteren zijn de 
collega’s de klassen rond gegaan. Met een erehaag hebben de 
kinderen ze het gebouw uitgezwaaid. Wij wensen Youri veel succes 
op zijn nieuwe werkplek en de collega’s die met pensioen gaan een 
mooi vervolg.  
 
Woordje van juf Marianne 
Zoals u in de mail van de directie heeft kunnen lezen, ga ik met 
pensioen. Ik vond het een uitdaging om iedere jaar weer mijn 
kinderen de wereld wat verder te laten verkennen en had het graag 
tot mijn pensioen afgemaakt. De laatste 2 jaar heb ik alles op De Wissel op afstand gevolgd. Allereerst vanwege mijn 
meerdere operaties en daarbij kwam nog het overlijden van mijn man. Toch wil ik u allen laten weten dat ik het fijn 
vond om uw kinderen te begeleiden. Ook dank ik u voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt om dat te mogen 
doen. Ik wens u een fijne zonnige vakantie.  Marianne van den Dungen 
 
Afscheid 
Dank aan alle ouders, kinderen, collega’s en eenieder voor ons prachtige, ontroerende en hartverwarmende 
afscheid. Wij kijken hier met veel voldoening op terug; een hele mooie herinnering.  
We hebben een prachtige tijd gehad op IKC De Wissel.  Dank daarvoor! 
Youri, Marjo, Marianne, Chris en Tonnie. 
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Toestemming publicatie foto’s en video’s  
Niet iedereen heeft het formulier (nog) ingeleverd. Graag ontvangen wij deze. U mag het ook gescand mailen naar 
onze administratief medewerkster Jolanda Westendorp. Haar mailadres is 
admin.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  Indien u het formulier kwijt bent kunt u via dit mailadres een nieuw 
exemplaar vragen. 
 

Guatemalamarktje  

Beste kinderen, ouders/verzorgers, 
 
Zoals jullie misschien nog wel weten, ben ik in april naar Guatemala geweest om weer een huisje te bouwen voor 
een heel arm gezin. Dit keer bouwden we voor een gezin met 4 kinderen van 9, 7, 5 en 2 jaar. 
 

 
 
Gelukkig was het een stevig stenen huisje, want een paar weken geleden spuugde de vulkaan Fuego (vuur) over dat 
dorpje Alotenango een dikke laag asregen uit. Wat een verschrikkelijke ramp voor de mensen. Lang niet alle mensen 
hebben het geluk in een stenen huisje te wonen. De school is nu een opvangplaats voor veel families, die alles kwijt 
zijn geraakt. 
 
Zo zien jullie maar hoe belangrijk stenen huisjes voor de families zijn. Onze  stichting Constru Casa heeft er al 1200 
kunnen bouwen. Ook de opbrengst van jullie Guatemalamarktje gaat naar een huisje voor één van de armste 
families daar. Het is zó hard nodig! Bedenk, net als vorig jaar, alvast creatieve ideeën voor het marktje. 
 
Na de vakantie kom ik jullie graag meer vertellen over de afgelopen bouwvakantie. Onderstaand promotiefilmpje 
was onlangs op de televisie. 
 
https-//youtu.be/B68JrFNUz#1261 
 
(juf) Trudy 

 
Driehoeksgesprekken nieuwe schooljaar  
Afgelopen maandag heeft u van ons een mail ontvangen met betrekking tot een andere vorm van oudergesprekken 
komend schooljaar en de datum van de informatieavond in de eigen groep. Noteer donderdag 30 augustus alvast in 
uw agenda (20.00-21.00 uur).   
 
Nieuwe verkeersouder gezocht  
Huidige verkeersouder Erwin Lensink gaat zijn stokje overdragen. Met veel plezier heeft hij deze taak namens ouders 
van IKC de Wissel volbracht. Volgend schooljaar kan hij de nieuwe verkeersouder op weg helpen. Wie of wie, zou 
deze mooie taak willen overnemen? Voor nadere informatie reageren naar 
admin.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  
 
 

 

mailto:admin.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
https://youtu.be/B68JrFNUz7w
mailto:admin.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Schoolbibliotheek  
De kinderen hebben het afgelopen jaar veel plezier aan de schoolbibliotheek beleefd. 
In samenwerking met de bibliotheek kunnen we zorgen voor een groot aanbod. 
Jaarlijks worden de boeken gesaneerd en worden de nieuwste boeken toegevoegd. 
Dit om het leesplezier van de kinderen te bevorderen. Mede door de goede banden 
met bibliotheek Zevenaar, is dit schooljaar de schrijfster Nanda Roep in de groepen 
4/5 t/m 8 geweest. Zij was zo enthousiast over ons dat ze het leesprogramma dat 
ze heeft ontwikkeld, samen met een aantal kinderen heeft besproken. De mening 
en de uitspraken van de kinderen heeft ze meegenomen om de juiste versie te 
maken! Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid  van Wendy 
Hoveling. Zij heeft vele jaren met veel inzet en soms meerdere dagen per week 
de bieb gedraaid! Super bedankt Wendy.  
 
Namens alle kinderen en het team bedanken wij onze biebmoeders voor het 
afgelopen schooljaar! Onze schoolbieb draait geweldig en dit is dankzij de hulp 
van deze ouders!! Vier keer per week is de bieb open van 8.30u tot 9.00u. Ook 
voor komend schooljaar is de hulp alweer geregeld! 
 
Vanaf augustus zullen de volgende moeders in onze bieb zijn: Gabri 
Teunissen, Sandra Ulloa Paz, Marlon de Reus, Arke Bloemberg, Judith 
Gerritschen, Marcella Cau, Sandra Borgers, Patricia Wanders en Natasja van 
Zeeland 

 
Vanuit de MR 
Vanaf 1 augustus 2018 zijn wij de IKC-raad van IKC De Wissel. De IKC-raad is ontstaan uit de oudercommissie van 
Zonnekinderen en de medezeggenschapsraad van IKC De Wissel.  
De IKC-raad bestaat uit ouders van kinderen die onderwijs volgen en van kinderen die gebruik maken van de opvang 
op ons IKC. Ook zijn er personeelsleden lid van de raad. Als IKC-raad vertegenwoordigen wij onze achterban; 
kinderen, ouders en personeel.  Heeft u vragen over bovenstaande zaken, mail ons gerust! In het begin van het 
schooljaar staat ons nieuwe mailadres op de site.  
Tot die tijd zijn wij te bereiken via mr.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  
 
Partnerschapsteam De Wissel: Een korte terugblik op dit schooljaar  
Zo voor de vakantie ook vanuit de werkgroep ouderparticipatie nog wat informatie. Na een zeer waardvolle start dit 
schooljaar met de wensen en verwachtingen avond, is er dit jaar veel gebeurd. De werkgroep ouderparticipatie 
bestaande uit de ouders Minke Janssen, Sanne Beuker en Judith Gerritschen en de collega’s Maureen Schreven, 
Youri Visser, Daan van den Broek en Antoinette Koenders, hebben dit schooljaar verschillende vergaderingen gehad 
en hebben een aantal hele mooie plannen gemaakt voor het komende schooljaar. 
 
*Het driehoeksgesprek : hierover heeft u afgelopen maandag een informatiebrief ontvangen. 
 
*Thema avonden: Voor het komende schooljaar zijn er twee thema avonden gepland. De eerste zal zijn op 
dinsdagavond 2 oktober met als thema motoriek. De tweede avond zal in januari/februari worden gepland met als 
thema Media Wijsheid. 
 
* Maatschappelijke verbreding: We vinden het belangrijk dat de kinderen van De Wissel inzicht krijgen in het 
dagelijkse leven van bedrijven. Wat gebeurt er achter de schermen? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe ziet dat 
voor onze school eruit? Er zijn inmiddels contacten gelegd met ondernemers, zodat iedere groep een keer per jaar 
op bezoek gaat bij een ondernemer. Ook zullen wij de samenwerking met Woonhuis September continueren, zodat 
groepen kinderen verschillende activiteiten kunnen ondernemen met de ouderen die daar wonen.  
 
Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen en gaan hier volgend schooljaar concreet inhoud aan geven.  
 

 

mailto:mr.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Afspraken schoolplein  

In de mail met betrekking tot de formatie van komend schooljaar, hadden wij onderstaand stukje opgenomen.  

Vanaf gisteren sluiten wij aan het einde van de dag (wanneer de laatste collega naar huis gaat) ons plein af door de 
poorten op slot te doen. Ook zullen er nog een aantal bordjes met 'verboden toegang' worden geplaatst. Reden om 
dit op deze wijze te doen, is dat met name de buurt 's avonds veel last ervaart van hangjeugd op ons plein. Door ons 
plein daadwerkelijk af te sluiten, is het niet langer toegestaan hier rond te hangen.  

Wij begrijpen dat kinderen makkelijk over het hek kunnen stappen en zodoende in bijvoorbeeld het weekend op het 
plein kunnen spelen. Dit vinden wij, maar ook de politie, géén probleem, mits dit op een normale wijze gebeurt. 
Gebeuren er dingen die niet horen op een schoolplein, dan kunnen wij met deze interventie kinderen/jongeren ook 
echt verzoeken het plein te verlaten. 
 
Behalve u als ouder/verzorger hierover te informeren, hebben wij ook de buurt geïnformeerd. De brief die wij uit 
hebben gedaan vindt u in de bijlage. 
 
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 2018  
Informatieavond  donderdag 30 augustus 2018 20.00 -21.00 uur  
Presentatie groepen  vrijdag 31 augustus 2018 13.00 uur (ouders ook van harte welkom) 
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 2018, vrijdag 28 september 2018, dinsdag 30 oktober 

2018, maandag 4 februari 2019, woensdag 27 maart 2019, maandag 20 mei 2019 en 
donderdag 13 juni 2019.                       

Schoolfotograaf  Vrijdag 21 september 2018  
Guatemalamarktje  nog nader in te plannen  
Sinterklaas   woensdag 5 december 2018  
Kerstviering   woensdag 19 december 2018   
Carnaval   vrijdag 1 maart 2019   
Keuzecursus   vrijdag 15, vrijdag 22 en vrijdag 29 maart 2019  
Kamp groep 8   woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019  
Slotavonden   dinsdag 2 en woensdag 3 juli 2019   
Laatste schooldag  vrijdag 5 juli 2019 (alle kinderen om 12.00 uur vakantie)             
 
Jaarkalender  
Begin volgend schooljaar ontvangen alle ouders een nieuwe jaarkalender met daarop alle belangrijke data en 
informatie met betrekking tot o.a. feestelijke activiteiten schooljaar 18/19. De vakanties en studiedagen staan al in 
deze nieuwsbrief vermeld.   
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Opvang 
 
Nieuwe collega Het Talent 
In verband met de groei van Het Talent en de uitbreiding middels een 
peutergroep, willen wij u graag een nieuwe collega voorstellen. 
 
Mijn naam is Rochelle Mekking. Ik ben 20 jaar oud en woon in Zevenaar. 
Ik ben een echt natuur mens en ben dan ook gek op planten en dieren! 
Zelf heb ik een aantal kippen en een paard. Sinds juni 2017 werk ik met 
veel plezier bij kinderopvang Zonnekinderen. Daarvoor heb ik de 
opleiding Onderwijsassistent niveau 4 gedaan aan het Graafschap 
College in Doetinchem. Ik werk nu op de locatie de Superster in 
Zevenaar en zal vanaf augustus langzaam de overstap maken naar Het 
Talent. 
 
Tot snel op het Talent! 
 
Sport-, Cultuur, Natuur- en Multimediadagen in de zomervakantie 
De zomervakantie staat weer voor de deur, dus er staan weer leuke activiteiten op de planning voor georganiseerd 
door onze Coaches! Voordat de zomervakantie begint delen we onze Zonnekinderen Activiteitenpaspoort uit 
waarmee we je op reis nemen door onze vier pijlers: Sport, Cultuur, Natuur en Multimedia. Voor al deze pijlers zijn 
een aantal activiteiten bedacht waarvoor de kinderen stempels kunnen sparen. De kinderen van de BSO die het leuk 
vinden mogen meedoen aan deze activiteiten en kunnen zich hiervoor opgeven. 
 
Er is ook gedacht aan de grotere en stoere kinderen, want we begrijpen best dat zij iets meer uitdaging zoeken. Voor 
de 8-plussers staan er extra coole, supervette en megastoere activiteiten op  de planning waarbij je survivalskills 
worden getest, speel je mogelijk paintball in een bunker en ga je op ontdekking in de wereld van social media. Dus, 
wie heeft er zin in wat avontuur? 
 
Speel nu gratis mee met het Activiteitenpaspoort!  
Kinderen die (nog) niet naar de BSO van Zonnekinderen gaan, kunnen met ons Activiteitenpaspoort drie keer gratis 
meespelen. Een leuke manier om kennis te maken met onze te gekke BSO en coaches!  
De Activiteitenpaspoorten worden binnenkort via school uitgedeeld. Heb je er geen ontvangen? Haal er dan eentje 
op bij de BSO! Kijk snel wat er op het programma staat: 
 

Datum Pijler Thema/ Bijzonderheden 

Dinsdag 17 juli Sport Survival 

Donderdag 19 juli Cultuur Festi-feestje 

Maandag 23 juli Natuur De kleine indiaan op zoek naar 
de gouden schat! 

Vrijdag 27 juli Sport Beachsport 

Donderdag 2 augustus Sport Tennis 

Maandag 6 augustus Cultuur Heel Zonnekinderen bakt 

Dinsdag 7 augustus Multimedia MultiMediaMarkt Experience 

Woensdag 8 augustus Natuur Slootjesdag 

 
We wensen alle kinderen veel plezier tijdens de activiteiten en met het behalen van de stempels. 
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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, Mirelle en Rochelle 
 

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 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 

Ma 27 aug en 
Di 28 aug 

Gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Do 30 aug Ouder(s),verzorger(s) 
voor leerlingen uit gr 
1 t/m 8 

Informatie avond in de groepen 20.00 – 21.00 uur 
 

Vr 31 aug Gr 1 t/m 8 13.00 uur presentatie van alle groepen.  
Ouders zijn ook van harte welkom 

Vr 31 aug Belangstellenden Nieuwsbrief 1 uit 

Ma 3 t/m vr 14 
sept 

Gr 1 t/m 8  startgesprekken 

 
Fijne vakantie gewenst  
Het team, de MR- en OV-leden van IKC De Wissel wensen al onze leerlingen en 
hun ouders een hele fijne zonnige zomervakantie toe. We hopen jullie allemaal 
weer uitgerust terug te zien op maandag 20 augustus.   
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