
IKC De Wissel schooljaar 2018-2019 
 

Nieuwsbrief 

]  

 5 oktober 2018 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Het schooljaar is al weer een aantal weken bezig en er hebben al 
verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo kijken we terug op een goede eerste ronde driehoeksgesprekken, 
waardevolle informatieavonden in de groepen, een eerste thema avond voor ouders, een bezoek van de 
schoolfotograaf en de opening van de Kinderboekenweek afgelopen woensdag.  
 
Meer informatie over deze punten leest u verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Buiten deze speciale activiteiten, wordt er ook gewoon hard gewerkt in de klas. Tijdens de kijkavond van 23 oktober 
aanstaande zullen de kinderen hier alles over vertellen en laten zien.  
 
Vorige week waren alle leerlingen twee dagen vrij, dit in verband met twee studiedagen voor alle collega’s van IKC 
De Wissel. Met z’n allen hebben wij gewerkt aan het teamproces: "Wie ben jij binnen het team?". Opvang en 
onderwijs samen aan de slag. Tevens hebben wij teambuilding activiteiten gedaan in De Koepel te Arnhem. Een zeer 
waardevolle tweedaagse voor IKC De Wissel. 
 

 
 
 
 
Voor nu veel leesplezier en alvast een heel fijn weekend gewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
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Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Welkom op ons IKC: 
Delfina Spaans in groep 1A en Tieme Schoppers in groep 1B. 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Na het korte thema over de Kinderboekenweek, zullen wij na de herfstvakantie starten met een nieuwe thema. Dit 
zal zijn : “Herfst in het bos”. Wij zullen het dan gaan hebben over alle gekleurde bladeren en de verschillende 
vruchten aan de bomen. Wij gaan zelf champignons kweken en naar de verschillende paddenstoelen kijken. Met Arie 
de letterkanarie staat de letter “ t “ centraal.  Verder komt Fred de bever met ons kijken naar de verschillende 
ruimtelijke begrippen. Ook gaan wij stempelen en tamponneren. De begrippen ‘herfst’ en ‘seizoenen’ zullen ook 
uitgebreid worden besproken. Blijf onze deur in de gaten houden in verband met de doelen waar we aan werken. 
Heeft u in de herfstvakanties met uw zoon of dochter mooie kastanjes , eikels of dennenappels gevonden, dan 
mogen deze uiteraard mee naar school voor op de herfsttafel.  
 
Opening Kinderboekenweek  
Woensdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. In de hal hebben de 
kinderen  gekeken naar een optreden van juf Authum en juf Antoinette. Ook werden de 
winnaars van de gouden griffel en de zilveren penseel bekend gemaakt. De kinderen 
van groep 7 en 8 , die graag willen meedoen met de voorleeswedstrijd, gaan de 
komende periode mooie boeken uitzoeken om uit voor te lezen. In de periode na de 
herfstvakantie wordt de voorleeskampioen van IKC De Wissel gekozen door de kinderen 
uit de groepen 4, 5 en 6. De Kinderboekenweek wordt afgesloten met de Wisselpiraat 
van groep 4 en 8 op donderdag 11 oktober. 
 
Voorlezen aan de kleutergroepen 
Groep 7 was dit jaar als eerste aan de beurt om voor te lezen aan de kleuters en peuters 
van ons IKC. Dit keer aan de kleuters uit groep 1/2B. De eerste keer kwamen de kleuters met gespannen gezichten 
binnen, maar dat veranderde al snel. Inmiddels hebben ze al 2 keer voorgelezen en zal aankomende maandag de 
laatste keer zijn. Iedere week hadden ze hetzelfde maatje waarmee ze samen een boek gingen lezen. De kinderen uit 
groep 7 hadden een (prenten)boek uitgekozen en daar opdrachten bij verzonnen dat ze met hun maatje konden 
doen. Dit deden beide groepen geweldig!  

 

Ouders 

 
Thema ouderavond  
Dinsdag 2 oktober stond de eerste thema avond van dit schooljaar op de agenda, georganiseerd door de werkgroep 
ouderbetrokkenheid. Thema: Fysiotherapeut op IKC De Wissel en de samenwerking met Bibliotheek Zevenaar. 
Wanneer wij als leerkracht merken dat een kind moeite heeft met de fijne motoriek, gaan we meer oefenen met het 
knippen, kleuren, werken met kralen, kleien etc. In groep 3 leren de kinderen letters en cijfers schrijven. In het 
verleden was het zo dat kinderen die hierbij uitvielen, na een gesprek met de ouders, werden verwezen naar een 
fysiotherapeut. De behandeling was na schooltijd en de contacten met de school waren minimaal. Sinds enige tijd 
hebben wij Ilse Geurds als kinderfysiotherapeut bij ons op het IKC. Hier zijn wij heel blij mee. De lijntjes zijn kort en 
we kunnen nog beter tegemoet komen aan de behoeften van de kinderen. Op deze avond heeft Ilse een toelichting 
gegeven over haar manier van werken bij ons op De Wissel.  
Onze tweede spreekster was Mirelle Besselink. Zij vertelde over de contacten tussen bibliotheek Zevenaar en ons 
IKC. Ook heeft zij inzicht gegeven wat er dit schooljaar nog meer staat te gebeuren op het gebied van 
leesbevordering. Deze avond werd bezocht door veel betrokken ouders! Tweede thema avond in dit schooljaar zal 
over Social Media gaan en staat rond februari 2019 gepland. Zodra de datum vast staat, wordt u op de hoogte 
gesteld! Mochten er ouders zijn die een onderwerp in willen brengen, dan horen wij dit graag. U kunt dan een 
mailtje sturen naar de projectleider, antoinette.koenders@liemersnovum.nl   

mailto:antoinette.koenders@liemersnovum.nl
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Nieuwe verkeersouder  
André van Zwam heeft zich aangemeld als nieuwe verkeersouder. André is de vader van Evi van Zwam uit groep 6/7. 
Wanneer er bijzonderheden vanuit de gemeente hierover te melden zijn, dan hoort u dit via onze nieuwsbrief. 
 
Kijkavond 
Dinsdagavond 23 oktober zal onze eerst kijkavond plaatsvinden. Wij nodigen u van harte uit om samen met uw 
zoon/dochter een kijkje te nemen in de groep. Wilt u erop letten dat de kinderen niet gaan dwalen door de school. 
De kijkavond is van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
 
Nieuwe vorm goede doel: Guatemalamarkt 
Al een geruime tijd houden wij ons jaarlijkse Guatemalamarktje. De leerlingen verkopen dan allerlei spulletjes. Het 
geld wat wij ophalen gaat naar een goed doel in Guatemala. Onze oud collega Trudy steunt en helpt gezinnen in dit 
land. Zij schrijft geregeld in onze nieuwsbrief wat er met het opgehaalde geld is gebeurd. Omdat wij het marktje 
eigenlijk een andere vorm willen geven, denken wij aan een ‘goede doelen dag’. Het idee is nu dat er in de ochtend 
verschillende lessen/activiteiten worden gegeven over dit onderwerp en we het marktje iets meer aankleden en dit 
’s middags plaats laten vinden. Op dit moment is een werkgroep aan het nadenken hoe wij deze dag in zullen gaan 
vullen. De planning is om deze activiteit in het voorjaar te plannen. Wordt vervolgd……. 
 
Start schoolfruit  
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan 
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen 
wij drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. In de volgende nieuwsbrief zullen wij 
aangeven op welke dagen er fruit/groente wordt aangeboden.  
 
Voorstellen stagiaires  
Hallo, mijn naam is Jari Mulder. Ik ben sinds dit schooljaar actief als stagiaire in de groep 5 van  
Juf Jacqueline. Waarschijnlijk hebben jullie mij op de maandagen en dinsdagen al regelmatig 
voorbij zien lopen. Ik ben dit jaar gestart met het derde leerjaar op de PABO in Doetinchem. Ik 
ben erg enthousiast over de opleiding en IKC De Wissel en zie dit jaar dan ook met een positieve 
blik tegemoet. Verder werk ik in de weekenden regelmatig bij de IKEA in Duiven. Mijn hobby’s zijn 
darten en voetballen. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je me gerust aanspreken.  
 
Hoi allemaal, ik ben Noa Verburgt. Mijn leeftijd is 17 jaar en ik woon in Loo. Ik ben van de PABO 
Iselinge uit Doetinchem. Ik ben eerstejaars student. Dit is mijn eerste stage en ik ben in een 
superleuke groep gezet, namelijk groep 3. Ik ben pas vier keer geweest, maar ik voel me hier 
helemaal op mijn plek. Ik vind het hartstikke leuk om met kinderen bezig te zijn. Ik heb zin in de 
komende tijd! Mijn hobby’s zijn paardrijden en shoppen met vriendinnen. Jullie zullen me vast wel 
een keer in de school zien lopen en wanneer jullie een vraag hebben, stel me die gerust! 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Nikki Megens. lk ben geboren op 5 oktober 2000. lk ben tweedejaars 
pabo student aan de Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Als pabo student loop ik 1 dag in de week 
stage. Op de dinsdag kunt u mij tegenkomen in groep 1/2a bij juf Daisy en juf Maureen. lk loop stage 
van september 2018 tot januari 2019. In mei 2017 heb ik mijn HAVO-diploma behaald. Daarna ben ik 
begonnen aan de pabo. In juli 2018 heb ik voor de pabo mijn propedeuse behaald. lk ben erg dol op 
kinderen. Een aantal jaar ben ik werkzaam geweest als hockeytrainster en ook in mijn vrije tijd vind 
ik het erg leuk om op te passen. lk werk bij een bakkerij en ben wekelijks in de sportschool te 

vinden. lk heb erg veel zin om op deze school stage te komen lopen. Heeft u nog vragen kunt u deze 
altijd stellen. 
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Peutergym op IKC De Wissel 
Woensdag 10 en woensdag 24 oktober is er 
peutergym op IKC De Wissel. De peutergym 
wordt gehouden in onze speelzaal en zal 
starten om 08.45 uur. De gym duurt tot circa 
09.30 uur. Joris Herbes, sportcoach bij 
Kinderopvang Zonnekinderen, zal de 
peutergym verzorgen. Alle kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn van harte 
welkom!  
 
Tijdens de peutergym mogen de kinderen 
samen met papa en mama (opa/oma) komen 
sporten. De kinderen gaan met verschillende 
voorwerpen gooien, vangen en rollen. Naast 
het gooien en vangen gaan we ook klimmen 
en klauteren. Kinderen klimmen in het 
klimrek, springen van een kast op een matje 
en mogen natuurlijk glijden van een glijbaan 
met hulp van papa of mama.  Het leren van 
nieuwe vaardigheden is belangrijk voor de 
ontwikkeling van de kinderen, maar toch 
staat plezier bij deze peutergymlessen boven 
aan.  
 
Opgeven voor de peutergym lessen doe je via: j.herbes@zonnekinderen.nl 
 
Ben je vergeten op te geven, niet getreurd! Je mag altijd aansluiten. 
 
 
Afscheid Yvonne  
Na bijna 2,5 jaar op De Wissel gewerkt te hebben, hebben wij gisteren afscheid genomen van 
onze conciërge Yvonne. Wij vinden het jammer dat Yvonne De Wissel verlaat, maar zijn blij dat 
zij elders betaald werk heeft gevonden. Natuurlijk bedanken wij Yvonne voor alles wat zij heeft 
gedaan bij ons op De Wissel!  
Met onze andere conciërges Jos en Klaas, denken wij dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
blijven worden, waardoor wij dus niet op zoek gaan naar een nieuwe conciërge.  
 
Parkeren van de fietsen 
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Het valt ons op dat ’s ochtends bij het naar school brengen van 
de kinderen, de fietsen van ouders kris kras door elkaar op de stoep staan geparkeerd voor de ingangen van de 
onder- en middenbouw. Gevolg hiervan is dat kinderen die met de fiets naar school toe komen zeer lastig bij het 
fietsenrek kunnen komen, maar ook ouders met kinderwagens er eigenlijk nauwelijks doorkunnen.  
Wij weten dat de ruimte beperkt is, toch denken wij dat het mogelijk moet zijn de fietsen zo te parkeren dat de 
ingangen en de fietsenrekken bereikbaar blijven. Ook is het altijd mogelijk de fiets even op het gras neer te zetten.  
Tevens zullen wij dit probleem met onze nieuwe verkeersouder oppakken, misschien dat we nog tot een passende 
oplossing kunnen komen.   
 
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
Gisteren hebben alle ouders/verzorgers een mail vanuit de oudervereniging ontvangen met een toelichting over de 
ouderbijdrage dit schooljaar. Tevens het verzoek aan u als ouder/verzorger dit bedrag over te maken. Alvast 
bedankt.  
 
 
 

mailto:j.herbes@zonnekinderen.nl
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Projectgroep 
We hebben weer een paar projectgroepdagen gehad dit schooljaar en met dit bericht willen we graag wat meer 
informatie hierover delen. Vorig jaar hebben we de projectgroep voor het eerst samen met IKC De Tamboerijn 
opgepakt en dat blijven we dit schooljaar doen. Wel hebben we het een en ander aangepast.  
  
Het doel van de projectgroep is kinderen meer uitdaging bieden op leergebied en daarnaast zichzelf en anderen 
beter leren begrijpen. Vaak voelen deze kinderen zich anders dan de andere kinderen in de groep, omdat ze anders 
denken dan het gemiddelde kind. In de projectgroep krijgen ze handvatten om zichzelf beter te begrijpen en beter 
met anderen om te kunnen gaan. We bieden ze ook lessen aan over leren leren, dit omdat ze het vaak gewoon al 
kunnen, leren deze kinderen minder goed hoe ze moeten leren voor bijvoorbeeld een toets.  
  
De projectgroep is bedoeld voor die leerlingen die naast de verrijking in de klas, nog niet genoeg uitdaging hebben. 
Hierdoor gaan deze leerlingen zich vervelen, of passen zich aan de rest van de groep aan. De selectie is lastig en wij 
proberen hier heel goed en secuur mee om te gaan. De eerste selectie vindt plaats op toets resultaten. Eerste eis is 
dat deze leerlingen heel hoog scoren op de LOVS toetsen, waarbij we vooral naar rekenen en begrijpend lezen 
kijken. Daarnaast is ook het beeld wat de leerling laat zien in de groep heel belangrijk. Je kan namelijk ook hoge 
scores halen doordat je het fijn vindt om in de les veel te oefenen en goed naar de leerkracht te luisteren. De 
leerlingen in de projectgroep zullen vaak het gevoel hebben dat ze het al wel weten en dan toch nog naar de 
leerkracht moeten luisteren. De selectie vindt altijd plaats in overleg tussen de leerkracht en de IB’er en met ouders. 
Als een leerling voldoende uitdaging in de klas heeft, is dat voldoende. Mocht er meer uitdaging nodig zijn en de 
scores zijn hoog, dan kan de projectgroep een goede aanvulling zijn.  
  
In de projectgroep werken we met projectballades, dit zijn informatie opdrachten waarbij de kinderen informatie 
over een bepaald onderwerp op moeten nemen en hierover theoretische en praktische opdrachten uit moeten 
voeren. In groep 7/8 maken we gebruik van de Digitale Topschool. Dit zijn opdrachten die echt vaak al op VO niveau 
zijn. Deze opdrachten worden ook nagekeken en begeleidt door een docent van het VO of een student van 
bijvoorbeeld een universiteit. Dit gebeurt allemaal digitaal. Ook kunnen deze opdrachten op school weer uitgevoerd 
worden.  
 
Daarnaast zijn we veel bezig met de hele groep of in kleine groepjes. We werken aan projecten en wisselen dit af 
met lessen over leren leren of over de sociaal emotionele ontwikkeling. We dagen de leerlingen uit en verwachten 
ook van ze dat ze daar hard voor werken. Gaat het anders dan wij van ze verwachten, helpen we ze daar in. Zien we 
dat het echt te hoog gegrepen is, dan zullen we dit zeker bespreekbaar maken. Soms moeten we ook beslissen dat 
de projectgroep niet de juiste keus is voor een leerling.  
 
 

Opvang 

 
Peuters en kleuters spelen samen op IKC De Wissel  
Sinds kort zijn we gestart met “samen buitenspelen”. Alle peuters gaan mee in de 
bus op weg naar IKC De Wissel, om vervolgens gezellig met de kleuters buiten te 
spelen. Wat een ontdekking voor de peuters en wat vonden ze het leuk! Elke 
week op een andere dag komen wij gezellig spelen! Ook hebben wij aangesloten 
bij de voorleesmomenten die de afgelopen maandagen plaat hebben gevonden. 
Voor alle komende feestdagen o.a. Sinterklaas en Kerst zijn wij nog druk in 
overleg, ook dit wordt natuurlijk samen gevierd. 
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Nieuw spelmateriaal  
We hebben een nieuw speeltoestel op de groep. We hebben een 
mooie houten krokodil gekregen waar de kinderen op en overheen 
kunnen klimmen.  
Aan de zijkant zijn verschillende materialen bevestigd die de 
sensomotorische ontwikkeling stimuleren. Ook kan je aan allerlei 
knopjes draaien voor de grove motoriek. De kinderen vinden het 
reuze interessant. Ook beginnen we samen met de kleuters van De 
Wissel met het thema herfst. Herfst wat heb je te koop? We gaan 
allerlei leuke activiteiten doen, denk aan een herfstwandeling in het 
bos. Natuurlijk nemen we dan onze gevonden herfst schatten mee.  
 
BSO 
Vandaag zijn we begonnen met het 4 weekse project ‘leven als een prof’ onder begeleiding van onze sportcoach 
Joris. De kinderen mochten met hun favoriete topsporter of club op de foto!  
Volgende week brengen de kinderen een bezoekje aan het stadion van De Graafschap en mogen zij een kijkje nemen 
en vragen stellen aan een jeugdteam! 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 4-13 jaar op Het Talent 

- Onderwijs 4-13 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 
 

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

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Wo 3 okt Gr 1 t/m gr 8 Start Kinderboekenweek t/m 14 oktober, thema vriendschap 

Do 4 okt OV Vergadering OV De Wissel 

Vr 5 okt Belangstellenden Nieuwsbrief 2 uit 

Zo 7 okt Belangstellenden  Herfstloop 

Wo 10 okt Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Do 11 okt Gr 4 & gr 8 en hun 
ouders 

Wisselpiraat van 08.45 uur en het duurt tot maximaal 9.45 uur 
 

Ma 15 okt t/m 
vr 19 okt 

Gr 1 t/m gr 8 Herfstvakantie 

Ma 22 okt Gr 1 t/m 8 Luizencontrole. Geen gel of staartjes s.v.p. 

Di 23 okt Gr 1 t/m 8 en hun 
ouders  

Kijkavond 18.30 uur – 19.30 uur 

Wo 24 okt Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Di 30 okt Gr 1 t/m 8 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Vr 2 nov Belangstellenden Nieuwsbrief 3 uit 

 

Overig nieuws 

  
Herfstloop  
 
Zondag 7 oktober is de jaarlijkse Herfstloop. Al drie jaar op rij hebben de kinderen van IKC De 
Wissel gewonnen met de beste lopers van alle scholen. De Wissel beker staat dan ook 
definitief in onze hal! Dit jaar is er weer aandacht voor de school met de beste lopers. Om 
13.00 uur zal dit tijdens de prijsuitreikingen van de afstanden die de kinderen hebben 
gelopen bekend worden gemaakt! We hopen op droog weer en natuurlijk een sportieve 
strijd tussen de kinderen van alle scholen. Alle kinderen die meelopen VEEL SUCCES! 
 
 
 

 

 


