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Nieuwsbrief 

]  

 31 augustus 2018 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Na zes weken zomervakantie, zijn we vorige week weer begonnen. We hopen dat iedereen lekker uitgerust is deze 
vakantie en heeft kunnen genieten van een paar weken waarin niets hoefde. Nu weer tijd om aan het werk te gaan, 
ook op ons IKC. Behalve dat de lessen inmiddels weer zijn begonnen, hebben we gisteravond ook veel ouders mogen 
verwelkomen tijdens de informatieavond in de groepen. Blij waren wij met de opkomst en de positieve reacties. 
Heel fijn om op deze wijze met elkaar het jaar goed te beginnen.  
 
Vanmiddag om 13.00 uur zullen wij officieel het schooljaar openen. Op ons podium buiten zullen alle groepen zich 
aan elkaar presenteren. Zoals eerder gecommuniceerd bent u als ouder ook van harte welkom!! 
 
Vanaf volgende week staan de eerste ronde driehoeksgesprekken (het startgesprek) gepland. Een nieuwe vorm van 
oudergesprekken, dit omdat uw kind hierbij aan zal sluiten. Omdat deze vorm van oudergesprekken nieuw is, 
nogmaals een korte toelichting over de driehoeksgesprekken.   
 
Zoals gezegd zijn de kinderen ook zelf aanwezig bij de gesprekken. De reden hiervan is dat we vooral willen bereiken 
dat we niet óver de kinderen spreken, maar mét de kinderen en hun ouders. Daarnaast willen we kinderen al vroeg 
bewust maken van hun eigenaarschap in het leer- en ontwikkelingsproces op school. 
 
Doel van dit eerste gesprek is de kennismaking tussen leerling, ouders en leerkracht. Naast een kennismaking 
worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken en vastgelegd. Tijdens dit gesprek maken ouders, kind 
en leerkracht afspraken met elkaar over de ontwikkeling van het kind en de mate van ondersteuning hierin. 
Ook de wijze van communicatie wordt met elkaar afgestemd en in onderling overleg wordt het tweede 
driehoeksgesprek gepland.   
 
Omdat bij de driehoeksgesprekken de kinderen aanwezig zijn, vinden de gesprekken plaats tussen 14:30 uur en 
17:30 uur en dus niet meer op de avonden. 
 
Wij hopen met het invoeren van de 
driehoeksgesprekken een positieve 
impuls te geven aan de 
samenwerking tussen leerling, 
ouder(s) en leerkracht. Ook dit zien 
wij als een belangrijke stap voor een 
heel mooi jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
 
 
    
 
      Team IKC De Wissel wenst iedereen een heel mooi schooljaar!! 
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Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De afgelopen twee weken hebben de kinderen gewerkt aan de gouden weken. Wie is iedereen en wat zijn de 
afspraken en regels in de groep. De kleuters mochten hier ook over meedenken. In elke groep hangt een mooi 
overzichtje van de gemaakte afspraken. Er zijn stralende sterren, prachtige zonnetjes en passende puzzelstukjes.  
Vanaf maandag 3 september gaan wij werken aan ons 1e thema, dit zal gaan over “ons lichaam / ik”. 
Met Fred de Bever gaan wij onze lichaamsdelen benoemen. Hoe heet alles eigenlijk? En met Mien de meetmuis gaan 
wij elkaar maar ook allerlei andere spullen meten en wegen. Hoe kun je ze zien dat iets zwaarder is? Wat is er lichter 
en wat is er zwaarder? Met Ed met de Rijmpet gaan wij rijmen. En ook gaan wij oefenen met knippen en het goed 
vasthouden van het potlood. Natuurlijk gaan wij ook lekker knutselen, zingen en bewegen.  
Dit thema duurt 4 weken. Daarna werken wij 2 weken aan het thema ‘boeken’, dit i.v.m. de Kinderboekenweek. 
 
 

        
 
 
 

 
 

Ouders 
 
Groepsvormingsproces   
Deze eerste dagen na de vakantie hebben de kinderen in hun groep spelletjes gedaan om elkaar nog beter te leren 
kennen. Daarnaast hebben ze met elkaar bedacht hoe ze willen dat het in hun groep zal zijn. Zij hebben samen een 
soort van ‘missie’ voor hun groep bedacht en met elkaar afgesproken hoe ze met elkaar omgaan. Vandaag tijdens de 
presentatie van de groepen zullen zij dit aan elkaar presenteren. In de groepen kunt u zien welke afspraken zij 
hebben gemaakt.  

 
Kinderboekenweek  
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema Vriendschap. 
Ook dit jaar doen we met de hele school hieraan mee. De feestelijke opening is  
die woensdag met de hele school in de hal. De groepen 4 en 8  gebruiken dit 
thema met de wisselpiraat op 11 oktober. Ook in de schoolbieb zal hier aandacht 
aan besteed worden! In de hal heeft onze mooie vernieuwde bieb een mooie plek 
gekregen! 
 
Voorlezen aan de kleuters  
Kinderen uit groep 6/7, 7 en 8 gaan vier dinsdagmiddagen een half uurtje voorlezen aan onze kleuters. Dit gebeurt 
het hele schooljaar door middel van een roulatiesysteem. Dit is elk jaar weer een groot succes. Iedere kleuter wordt 
gekoppeld aan een bovenbouw leerling en samen gaan zij op deze middagen prentenboeken lezen en/of zelf 
verhalen bedenken. Kortom, de interactie tussen beide leerlingen en de boeken staan hierbij centraal. Ook leren de 
leerlingen uit de verschillende groepen elkaar zo beter kennen. Dit is iets wat wij ook belangrijk vinden op De Wissel. 
Leerlingen kennen elkaar en voelen zich veilig en vertrouwd. 
 

Eten en drinken tijdens de pauze  

Kinderen nemen voor in de pauzes iets te eten en te drinken mee. Geeft u eten en drinken alstublieft mee in 

afsluitbare plastic bekers en gebruikt u zoveel mogelijk plastic trommeltjes, voorzien van de naam van uw kind. We 

vragen u om uw kind geen drinken in wegwerppakjes mee naar school te geven. Samen proberen we de hoeveelheid 

afval zo veel mogelijk te beperken en de school en haar omgeving schoon te houden. We vragen u ook om uw kind 

géén snoep en/of chocolade mee naar school te geven. 
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Meester Martijn werkt aan het onderwijs van de toekomst 

Meester Martijn (groep 7) is sinds maart 2018 naast zijn werk in de klas ook werkzaam in een ontwikkelteam van 
curriculum.nu voor een landelijke opdracht vanuit het ministerie van onderwijs. In 2018/2019 zullen diverse teams 
van 14 personen zich buigen over het nieuwe onderwijscurriculum voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Dit wordt gedaan in verschillende ontwikkelteams.  
Martijn neemt deel aan het team “Mens & Maatschappij.” Samen met 6 leerkrachten uit het basisonderwijs, 6 
leerkrachten uit het voorgezet onderwijs en 2 directeuren zal hij de bouwstenen gaan aanleveren voor een nieuw 
curriculum voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. Vanwege zijn 
werkzaamheden voor curriculum.nu zal hij af en toe afwezig zijn. 
Tot nu toe zal hij in ieder geval vrijdag 14 september, 3/4/5 oktober en 12/13/14 december niet op school zijn. 
Daarnaast zullen er nog een aantal momenten geprikt worden waarop Martijn ook vervangen zal worden in de 
groep. Op de site www.curriculum.nu is er meer informatie te vinden over dit traject. Op 
https://curriculum.nu/ontwikkelteams/mensenmaatschappij/  vind je informatie over het ontwikkelteam Mens & 
Maatschappij.  

 

Reminder: 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) 

 

Reminder: 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 

 

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  

 

 

https://curriculum.nu/ontwikkelteams/mensenmaatschappij/
mailto:admin.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Wisselpiraat  
Hierbij de planning van de Wisselpiraat voor dit schooljaar. 
 
Donderdag 11 oktober groepen 4 en 8 
Donderdag 15 november groepen 1/2a en 7 
Donderdag 31 januari groepen 3/4 en 6/7  
Donderdag 28 maart groepen 3 en 5/6  
Donderdag 11 april  groepen 1/2c en 5 
Donderdag  23 mei  groepen 1/2b en 7 
 
U bent als ouder/belangstellende van harte welkom op de betreffende donderdag dat uw kind de Wisselpiraat heeft. 
We starten om 08.45 uur en het duurt tot maximaal 9.45 uur. 
 
Ouders welkom in de groep  
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Vandaar ook dat ouders bij ons op De Wissel tot en 
met groep 8 ’s ochtends tijdens het brengen van de kinderen mee naar binnen mogen komen. Wij openen de deuren 
om 08.20 uur. Tot 08.30 uur bent u van harte welkom in de groep, wel vragen wij ouders uiterlijk 8.30 uur te 
vertrekken, zodat de leerkrachten op dat moment kunnen starten met de dag! 

Speerpunten schooljaar 2018-2019  
Als IKC vinden wij het belangrijk om ons onderwijs ieder jaar waar nodig en mogelijk te verbeteren. Dat maakt dat 
wij ieder schooljaar met elkaar bespreken wat onze speerpunten zijn voor dat jaar. Middels projectgroepen waarin 
verschillende leerkrachten zitten, gaan we planmatig en doelgericht met deze thema’s aan de slag. Middels de 
nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen. Aan het einde van een schooljaar 
evalueren wij dit intern en hopen wij weer een volgende stap gezet te hebben. Voor dit schooljaar zijn dit onze 
speerpunten: 

- Ouderbetrokkenheid (uitwerking plannen partnerschapsteam De Wissel en de nieuwe vorm van 
oudergesprekken) 

- ICT (uitbreiding van de mogelijkheden Snappet groepen 4 t/m 8, nieuwe website, onderbouwd LVS) 
- Invoering van het EDI model (expliciete instructie model) 
- IKC (opvang  onderwijs, doorgaande lijnen 0-7 jaar / inhoudelijke samenwerking opvang en onderwijs) 
- Eigenaarschap/sociaal emotionele ontwikkeling (vervolg projectplan 17/18)  

 

Vanuit de OV: De schoolfotograaf  

Op vrijdag 21 september 2018 zal de schoolfotograaf langskomen om mooie foto’s te maken van alle leerlingen van 
De Wissel. Het gaat hierbij om klassenfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en zusjes samen. 
Zoals vorig jaar zullen wij gebruik maken van de diensten van www.denieuweschoolfoto.nl, voor meer informatie 
kunt u op hun site kijken. 
 
De schoolfotograaf zal gebruik maken van een witte achtergrond, gelieve hier rekening mee te houden met de 
kleding. Ongeveer twee/drie weken na de schoolfotograaf ontvangt u per kind een inlogkaart met daarop een 
voorbeeldfoto en persoonlijke inlogcode. De inlogkaart met unieke code geeft u dan toegang tot de webwinkel waar 
de bijhorende foto’s kunnen worden bekeken en besteld. 
De kosten van het standaard fotopakket bedraagt € 12,49, dit bestaat uit 4 vellen, 3 vellen van 1 foto  (pasfoto of 
totaalfoto) met allemaal verschillende  formaten en de klassenfoto krijgt u er dan gratis bij. Het is eventueel mogelijk 
om via de site andere formaten, opties etc. te kiezen, maar daar worden dan extra kosten voor berekend.  
 
Omdat de groepen 7 die ochtend naar Technoplaza gaan, zullen zij de middag worden gefotografeerd. Het kan zijn 
dat we 14.00 uur dan net niet halen. Vanzelfsprekend houden wij rekening met kinderen die naar de BSO moeten. 
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om op tijd klaar te zijn.   
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u terecht bij Jill Kroesen, Odylle Hendriks en/of  
Nancy Vink-Masbaitoeboen van de Oudervereniging. 

http://www.denieuweschoolfoto.nl/
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Studenten 2018-2019  

Zoals elk jaar krijgen wij studenten van de PABO Iselinge uit Doetinchem. Ook dit jaar verwelkomen wij weer veel 

enthousiaste studenten. In semester 1 ( tot en met december) krijgen de volgende groepen een student: groep 1-2 

A, 1-2 B, 3, 4, en groep 5. Zij zullen eerdaags kennis maken met de mentoren. In week 37 zullen de meesten starten. 

Wij wensen hen hierbij veel succes. 
 
Omgaan met elkaar 
Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Net als de afgelopen schooljaren willen we zoveel mogelijk het 
pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo goed mogelijk bestrijden. 
Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. We verzoeken u dan ook bij een vermoeden van 
pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat gepest wordt, een mailtje te sturen naar: 
directie.dewissel@liemersnovum.nl  Op die manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden of 
kwijtraken en aan dossiervorming doen.  
 
Jammer genoeg gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders er achter komen dat hun kind ergens mee zit. Dat 
is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 
 
- Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met wie speelt hij/zij zoal? Wat 
vindt hij/zij leuk op school? Wat vindt hij/zij niet zo leuk? 
- Vraag ook naar de sfeer in de klas. Doen de kinderen meestal aardig tegen elkaar? Maken ze leuke grapjes? Maken 
ze minder leuke grapjes? Mag iedereen van de klas meedoen met spelen? 
- Doet uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt? Welke dan? 
 
Wij hopen op een gezellig jaar voor alle leerlingen en bedanken de ouders vast voor hun 
medewerking. 
 
IKC De Wissel in een ander jasje  
Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan de uitstraling van De Wissel. Behalve dat het plein is aangepakt, 
hebben er ook binnen verschillende werkzaamheden plaatsgevonden. De middenbouw is voorzien van nieuw 
meubilair, in alle groepen is er nieuwe vloerbedekking gelegd, de gangen van de onder- en middenbouw zijn 
onderhanden genomen, de biebkasten zijn mooi wit geschilderd, de bieb is anders ingericht en in de vakantie is de  
hal geschilderd. Dat maakt dat alles er weer fris en opgeruimd uitziet. Toch zijn wij nog niet helemaal klaar met alle 
werkzaamheden. Vandaag is het eerste gedeelte van het nieuwe meubilair voor de hal geleverd. Nieuwe tafels en 
stoelen, mooie poefjes voor aan de werkbanken en een flexibel podium (een podium waaraan gewerkt kan worden 
door kinderen, maar ook heel makkelijk uit te bouwen is tot een mooi groot podium voor tijdens vieringen en andere 
festiviteiten). Zeer binnenkort zullen er nog mooie blauwe coupe banken worden geleverd, zodat we de hal echt 
helemaal in kunnen richten. Tot slot zullen nog de teamkamer, kamer Josien/Jolanda/Daisy en het kantoor van Jos 
worden aangepakt en kijken we naar de mogelijkheden om in de hal een vast geluidssysteem te realiseren.  
 
Al met al ontwikkelingen waar wij heel blij van worden!! 

mailto:directie.dewissel@liemersnovum.nl
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Opvang 
 
Ondanks het feit de opvang in de zomervakantie gewoon open is geweest, hebben we de afgelopen weken weer 
veel kinderen mogen verwelkomen na hun vakantie.  
 
Ook zijn we vorige week voor het eerst gestart met de peutergroep op Het Talent. Al 5 kinderen hebben kennis 
gemaakt met de ruimte. De peuters hebben heerlijk gespeeld met z’n allen en nog een uiltje gemaakt voor onze 
boom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook op het opvanggedeelte van IKC De Wissel gaan we er weer een heel mooi jaar van maken!!  
 

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 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 

Do 6 sept OV Vergadering OV De Wissel 

Vr 14 sept Groep 7 Meester Martijn afwezig, vervanging in groep 7 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:/%20dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Ma 17 sept IKC raad Vergadering 1 IKC raad De Wissel 

Vr 21 sept Gr 1 t/m 8 Schoolfotograaf 

Wo 26 sept Groep 7 en 8 Start verkoop kinderpostzegels  

Do 27 sept Groep 1 t/m 8 Studiedag De Wissel. Alle leerlingen vrij. 

Vrij 28 sept Groep 1 t/m 8 Studiedag De Wissel. Alle leerlingen vrij. 

Di  2 okt Belangstellenden Info avond  motoriek: schrijven en lezen. Uitnodiging volgt!! 

Wo 3 okt Gr 1 t/m 8 Opening Kinderboekenweek 

Wo 3 t/m vr 5 
okt 

Groep 7 Meester Martijn afwezig, vervanging in groep 7 

Do 4 okt OV Vergadering OV De Wissel  

Vr 5 okt Belangstellenden Nieuwsbrief 2 uit 

Do 11 okt Gr 4 en 8 Wisselpiraat 

  

 

Overig nieuws 
 
Samenloop voor Hoop  
In het weekend van 8 en 9 september staat er een bijzonder evenement gepland, de SamenLoop voor Hoop De 
Liemers. Tijdens deze SamenLoop zal er zoveel mogelijk geld bijeen worden gebracht voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. SamenLoop voor Hoop is een prachtig wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur 
lang in het Horsterpark in Duiven wandelen. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.  
Kids in actie met de KinderLoop  
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei optredens, een 
gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er op zondag 9 september om 11:00 uur een KinderLoop. De 
KinderLoop duurt 24 minuten. Helaas krijgen er in Nederland ongeveer 550 kinderen per jaar kanker en via deze 
speciale wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel bewust 
stilstaan bij alle kinderen in Nederland die kanker hebben of ermee te maken hebben gehad. Kinderen mogen vooraf 
acties organiseren om geld in te zamelen, via een sponsorkaart of de zelfbedachte actie. Bij deelname ontvangen zij 
de uitgebreide informatie en een leuke attentie!  
 
Meedoen  
Bent u enthousiast, dan kunt u uw kind aanmelden. Voor uitgebreide informatie of aanmelden mailen naar 
kinderloopdeliemers@gmail.com en kijk op onze speciale Facebookpagina Samenloop voor Hoop De Liemers.  
Samen met de kinderen maken wij er een fantastisch evenement van!  
 
 
 

 

 
 


