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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Hierbij alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
Graag informeren wij u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op ons IKC van start gaat. Het onderzoek vindt 

plaats onder alle ouders.  

 

Wij willen graag van u weten wat u vindt van ons IKC. We vragen hierbij onder meer naar: 

- Ons onderwijs 

- De algemene ontwikkeling van uw kind (op ons IKC) 

- De communicatie 

- De voorzieningen 

- De sfeer 

 

De resultaten van dit onderzoek geven ons een goed beeld van welke aandachtspunten er zijn ten aanzien van de kwaliteit. Met 

deze input kunnen wij gericht werken aan de verbetering hiervan. 

 

U krijgt in de week van 19 november aanstaande van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per mail een uitnodiging om een online 

vragenlijst in te vullen. In deze mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. 

Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15 minuten. 

 

We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de vragenlijst dan ook zonder 

terughoudendheid invullen. Wanneer u meer informatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy 

omgaat, verwijzen wij u graag naar de volgende website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 

 

Behalve bij de ouders, zullen ook alle medewerkers gevraagd worden een tevredenheidsonderzoek in te vullen, evenals de 

leerlingen uit de groepen 6-7-8. De leerlingen zullen deze vragenlijst op school invullen.  

 

Zodra wij de resultaten van het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen. worden deze besproken 

binnen het team en de IKC raad en in hoofdlijnen gepubliceerd via de nieuwsbrief. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

  

Voor nu heel veel leesplezier gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 

   
 
  
      

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/
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Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC De Wissel  
Kate van Stralendorff in groep 1A 
Vayèn Ouwerling & Skyler van der Weijden in groep 1B 
Mila Crommelin in groep 1C 
Isa Boesing in groep 8 
 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Inmiddels is het buiten ook herfst geworden en genieten de kleuters van alle 
bladeren die op het plein gevallen zijn. Maar ook binnen genieten de kleuters van 
alle herfstwerkjes en herfstliedjes. Wij zijn druk met de letter van de week, dat is de 
“t” van tak. Ook tellen en sorteren wij de kastanjes en eikels, worden er al mooie 
bomen gestempeld en oefenen wij de ruimtelijke begrippen. Wat een mooi en 
kleurrijk seizoen is de herfst toch. Dit alles kunt u terugvinden in onze 
kleutergroepen. Wees welkom!! 
 
Ouderbetrokkenheid  
Vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid is dit jaar een start gemaakt met 
het brengen van een bezoek bij “Wonen bij September”. De kinderen van 
groep 3 komen dit schooljaar allemaal aan de beurt. Afgelopen vrijdag is de 
eerste groep van start gegaan. De kinderen hadden allemaal een tasje bij 
zich met een leesboekje en een werkboekje. Ook waren er lekkere koekjes 
mee om te trakteren. Aan de vrolijke en stralende gezichten te zien, 
vonden de bewoners en de kinderen het super!! Kortom, een erg geslaagde 
ochtend! In december gaan er weer 10 kinderen uit groep 3 op bezoek. 
  
 

Ouders 
 
Nationaal Schoolontbijt  
Woensdag 7 november is het weer zover, het Nationaal Schoolontbijt! De kinderen gaan deze ochtend samen 
gezond en gezellig ontbijten zodat ze ervaren dat het belangrijk is om de dag gezond te starten met een ontbijt. 
Het brood, beleg, yoghurt, fruit en drinken wordt verzorgd door het Nationaal Schoolontbijt in samenwerking met de 
Coöp. De kinderen mogen op dinsdag 6 november een bord – beker – bakje en bestek meenemen in een plastic tas, 
voorzien van naam. Het thema van de ontbijtweek is dit jaar ‘Een feestje voor iedereen’. Bij het ontbijt krijgen de 
kinderen een leuk doeboekje met spelletjes, weetjes, tips en recepten.  
 
Start schoolfruit  
De leveringen starten in de week van 12 november 2018. In de week van 19 april 2019 vinden de 
laatste leveringen plaats. In totaal ontvangen wij gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week. 
We geven de kinderen dit fruit/groente op de volgende dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Wij zullen dus 
starten met het schoolfruit op woensdag 14 november. 

 
Terugblik studiedag IKC De Wissel 
Woensdag 30 oktober, alle juffen en meesters terug in de schoolbanken. Een hele bijzondere studiedag: samen met 
de LiemersNovum-collega's van IKC De Tamboerijn. Twee verschillende teams hebben gewerkt aan hetzelfde doel: 
nog betere instructies geven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel. 
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Verkeer en veiligheid  
De bladeren vallen weer van de bomen, de dagen worden korter en afgelopen weekend is de wintertijd weer 
ingesteld. Dit betekent dat kinderen straks weer in het donker richting school moeten fietsen. Om ervoor te zorgen 
dat zij voldoende opvallen in het verkeer, organiseert Veilig Verkeer Nederland jaarlijks de fietsverlichtingsactie in 
Zevenaar. VVN komt langs op de scholen om de fietsverlichting te controleren. Leerlingen die hun fietsverlichting 
goed op orde hebben, maken kans op een nieuwe fiets. De vrijwilligers van VVN komen ook op ons IKC de fietsen 
van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 controleren. Deze datum hoort u nog van ons, wij weten op dit moment 
nog niet wanneer wij ingepland zijn. Dit zal ergens eind november zijn. 
Tevens is er door onze nieuwe verkeersouder André van Zwam een sjabloon geplaatst waarbij de leerlingen en hun 
ouders worden geattendeerd op het hebben van de juiste verlichting op de fiets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiatief vanuit de buurt voor de realisatie van een AED!!  
Graag breng ik u het volgende onder de aandacht als zijnde bewoner van Westeinde in Zevenaar. 
 
Ik ben enige tijd al actief bij de Hartstichting. Dit is voornamelijk het opvolgen van meldingen via de App  op het 
moment iemand een hartstilstand heeft.  
 
Op 22 oktober jl. heb ik een gesprek gehad met de burgemeester van Zevenaar, dit om toegankelijke AED’S voor 
iedereen onder de aandacht te brengen. De burgemeester gaf aan dat men niet inzichtelijk weet hoeveel AED’S er in 
geheel in Zevenaar hangen en/of aangemeld zijn bij de Hartstichting/Rode kruis.  
 
Ik ben er bewust van dat er op diverse locaties AED’s hangen, maar vaak zijn deze niet toegankelijk na sluitingstijd. 
Denk aan winkels, kantoorpanden en scholen. 
 
Afgelopen weken zijn er diverse reclames op tv/radio geweest om zich aan te melden voor een AED voor in de buurt. 
 
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd, daarom heeft 
onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? 
 
Via onderstaande link kunt uw doneren. 
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-westeinde-6904-zevenaar 
 
Het zou heel mooi zijn als er diverse projecten slagen, doordat mensen bewuster ervan worden hoe cruciaal een AED 
kan zijn om overlevingskans te kunnen vergroten. Er is op dit moment 1 van de 4 projecten geslaagd in geheel 
Zevenaar. Helpt u mee om de rest van deze projecten te laten slagen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Roy van Huit 
0615272642 
 
Website IKC De Wissel vernieuwd 
Misschien heeft u het al gezien, maar onze website is vernieuwd. Neem een kijkje op: 
www.dewisselzevenaar.nl  

https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-westeinde-6904-zevenaar
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Sinterklaas op school 
Het duurt nog eventjes, maar... Sinterklaas is weer bijna in het land! Op woensdag 5 december zal Sinterklaas met 
zijn Pieten een bezoek brengen aan IKC De Wissel.  
Voor de kinderen van de onder- en middenbouw (t/m groep 5A) zal er in een circuitvorm verschillende activiteiten 
worden gedaan. Hierbij is het bezoek aan de Sint er natuurlijk één van! Aan de kinderen vanaf groep 5/6 wordt er 
gevraagd of zij de Sint willen helpen door middel van surprises voor elkaar te maken. Maandag 19 november zullen 
er lootjes worden getrokken. Vanaf donderdag 29 november kunnen de surprises mee naar het IKC worden 
genomen en in de schatkamer worden gezet. Sinterklaas zal ook in de bovenbouw op bezoek komen.  
De week voor het feest ontvangt u nog meer praktische informatie. We wensen Sinterklaas alvast een goede reis en 
tot 5 december! 
 
IKC raad De Wissel  
Vanaf 1 augustus 2018 zijn wij de IKC-raad van IKC De Wissel. De IKC-raad is ontstaan vanuit de samenvoeging 
oudercommissie opvang en de medezeggenschapsraad van IKC De Wissel.  
De IKC-raad bestaat uit ouders van kinderen die onderwijs volgen en ouders 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!  
We zijn bereikbaar via het volgende mailadres: ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  
 
De IKC raad verwelkomt dit schooljaar Minke Schuerink als nieuw lid, zij sluit aan vanuit de oudercommissie opvang.   
Tijdens de eerste bijeenkomst dit schooljaar, hebben wij gesproken over de startgesprekken en over de 
informatieavond in de groepen. Afgelopen dinsdag, tijdens onze tweede vergadering, hebben wij onder andere 
gesproken over de ontwikkelingen van het Talent, de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de eerste 
thema avond van ouderbetrokkenheid. Tevens zijn ook de eerste contouren begroting 2019 besproken. De notulen 
van de eerste bijeenkomst zijn te vinden op de website van IKC De Wissel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Opvang 
 
BSO 

Tijdens de herfstvakantie hebben we met de BSO allerlei leuke activiteiten ondernomen! Zo zijn we bijvoorbeeld 
tijdens de Natuur/Cultuurdag bij het kasteel in Doornenburg geweest! De kinderen zagen er prachtig uit! Ook 
hebben we een herfstbingo gedaan in het bos! De kinderen hebben van alles moeten verzamelen in een eierdoos!  

 

Het spannendste was toch wel de tocht naar de Uitkijktoren 
in Beek. Wat een lange klim en wat konden we ver kijken!  
We zijn wel met een echte trap naar boven gelopen hoor   
 

Peuters 
De peuters van het KDV hebben mogen genieten van een verhaal op De 

Wissel. En niet zomaar een verhaal, een verhaal dat werd voorgelezen door 
een echte politieagent!  

 
 

 
 
 
 
 
De jongste kinderen van het KDV hebben met ballenbakballen gespeeld! De 
grondbox was omgetoverd tot een grote ballenbak! Wat een pret!  
 
 
Wist je dat: Een grondbox een box op de grond is van 2.10m x 2.10m? Dit 
betekent dat de medewerkers er ook bij in kunnen zitten!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



IKC De Wissel schooljaar 2018-2019 
 

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 2 nov Belangstellenden Nieuwsbrief 3 uit 

Wo 7 nov Gr 1 t/m 8 Nationaal schooltonbijt 

Di 13 nov Gr 5/6 en gr 5 Les NME ‘Je ziet ze vliegen’ 

Do 15 nov gr 1/2 A en 7 en de 
ouders uit deze groepen 

Wisselpiraat 

Di 27 nov Gr 6/7 Les NME ‘Je ziet ze vliegen’ 

Wo 5 dec gr 1 t/m gr 8 en onze 
peuters 

Sinterklaasviering op IKC De Wissel 

Do 6 dec OV Oudervereniging IKC De Wissel  

Vr 7 dec Belangstellenden Nieuwsbrief 4 uit 

Wo 19 dec gr 1 t/m gr 8 en onze 
peuters 

Kerstviering (meer informatie in onze volgende nieuwsbrief) 

Vr 21 dec gr 1 t/m gr 8 Kerstviering in de hal. Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma 24 dec t/m 
vr 4 jan 2019 

gr 1 t/m gr 8 Kerstvakantie  

Ma 7 jan en di 8 
jan 2019 

gr 1 t/m gr 8  Luizencontrole 

Vr 11 jan Belangstellenden Nieuwsbrief 5 uit 

 
 

 

 
 

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

