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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Hierbij alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
De maand december is reeds aangebroken. Een echte feestmaand. Ook op IKC De Wissel is dit altijd een heel 
gezellige periode. We begonnen deze maand natuurlijk afgelopen woensdag met een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. 
Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, zullen we IKC De Wissel in kerstsfeer gaan brengen. We sluiten dit 
jaar af met een gezellig kerstdiner op woensdagavond 19 december en de kerstviering op vrijdagochtend 21 
december.  
Na al deze leuke activiteiten start voor iedereen op vrijdag 21 december om 12.00 uur de kerstvakantie. Een mooie 
periode om te genieten van de gezellige tijd samen met familie en vrienden.  
De maand december is niet voor iedereen een feestelijke maand, er zijn ook mensen die het in deze tijd (extra) 
moeilijk hebben. Hopelijk vinden ook zij een lichtpuntje in deze dagen!  
 
Ik wens ons allemaal een hele fijne decembermaand, met een prachtige Kerst en daarna samen op weg naar een 
sprankelend nieuw 2019! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Uit de groepen 

 
 
Nieuw op IKC de Wissel  
Finn Keuben in groep 1C 
Wij wensen jou veel plezier bij ons op het IKC!  
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Nieuws uit de kleutergroepen  
Het was deze weken wel even spannend, de kleuters waren ook een beetje boos op piet Juan. Hoe kon hij al die 
gekke streken nou uithalen? Al snel bleek het om iets speciaals te gaan, piet Juan wilde héél graag een ritje maken in 
een politieauto. Tja, hij had het ook kunnen vragen…. Helaas wist piet Juan niet goed hoe hij dit aan moest pakken, 
vandaar deze acties op ons IKC. Gelukkig liep het goed af en hebben de kleuters een gezellig Sinterklaasfeest gehad. 
 
Nu Sinterklaas weer op de stoomboot terug naar Spanje zit, gaan wij ons langzaam richten op 
Kerstmis. Dat doet ons direct beseffen dat het nog maar heel kort is tot de kerstvakantie. Wat is 
het toch snel gegaan. Wij hebben ondertussen 3 fijne kleutergroepen, waar er ontzettend hard 
en enthousiast gewerkt wordt. Heeft u al ons nieuwe tassenrek gezien? Deze hebben onze 
conciërges Jos en Klaas gemaakt. Hier kunnen alle tassen goed in worden opgeborgen. Wij zijn 
hier dan ook super blij mee. Voor de kerstdoelen verwijzen wij u naar onze kleuterdeuren.  
Wij gaan samen genieten van deze gezellig tijd. 
 
Juf Gemma 40 jaar in het onderwijs 
Op woensdag 12 december is juf Gemma 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Als team zullen wij haar die dag in het 
zonnetje zetten.   
 
Terugblik Sinterklaas 
Ook dit jaar bezocht de Sint ons IKC, wat een plezier, 
maar met de politie…….wat gebeurt er hier? 
Piet Juan kwam in de boeien met de politie mee, 
maar jullie kinderen waren toch tevree. 
De boeien af, excuses van piet Juan en applaus van de kinderen, 
niets kon een super dag nu nog verhinderen. 
Iedereen genoot van dit mooie feest, 
maar de Sint toch wel het meest. 
Sinterklaas en pieten bedankt maar weer voor deze keer 
en heel graag tot volgend jaar maar weer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeskampioen IKC De Wissel  
Elk jaar zoeken wij op ons IKC een voorleeskampioen uit de groepen 7 en 8. Deze 
kampioen wordt gekozen door onze kinderen zelf. Dit jaar is Jip Wenting de 
voorleeskampioen geworden! 
Van harte gefeliciteerd Jip!  We zijn ook trots op de andere 4 kanjers die hebben 
meegedaan! Ze hebben allen een groot applaus en een presentje gekregen. 
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Kerst  
 
Levende kersstal 
Langzamerhand komen we samen in de kerstsfeer. De kerststal in onze sfeervolle hal komt tot leven en in alle 
klassen komen mooi versierde bomen en lichtjes. De levende stal begint op maandag 17 december. Vier ochtenden 
zal de stal gevuld zijn met echte spelers. De spelers worden om 8.00 uur op school verwacht. 
U kunt komen kijken vanaf 8.20 uur. Voor de kleuters staan er banken klaar, zodat zij de stal goed kunnen zien. De 
kleuterjuffen vangen de kleuters hier op. Op de deur van iedere klas kunt u lezen wie er wanneer aan de beurt is, 
ook wanneer de groep van uw kind gaat optreden naast de levende stal.  
 
Kerstdiner 
Woensdag 19 december gaan alle kinderen groepsdoorbroken een leuke placemat maken voor het kerstdiner. De 
leerlingen nemen woensdag een bord, bestek en een beker mee voor het buffet. De kerstviering in de groepen is op 
woensdag 19 december van 17.30 uur tot 19.00 uur. De deur gaat open om 17.15 uur. De hapjes voor het buffet 
kunt u dan in de groep brengen. Enkele tips: Als u 10 hapjes voor de groep van uw kind maakt is dat voldoende.  
De voorkeur gaat uit naar kleine handzame hapjes zoals: pannenkoekjes, gehaktballetjes, croissantjes, gevulde 
eieren, cakejes, kleine tosti’s, appelflapjes, wrapjes enzovoort. Er hangt vanaf donderdag 13 december een 
intekenlijst op de deuren van de lokalen; overlegt u even met de leerkracht over kinderen met een allergie. 
 
Buitenactiviteit tijdens en na kerstdiner 
Om al in gezellige kerstsferen te komen , nodigen wij u als ouder/verzorger vanaf 18.30 uur uit op ons schoolplein. 
Hier staat een gezellig kraampje waar u wat lekkers wordt aangeboden. Onder het genot van een glaasje glühwein of 
chocomel kunt u tevens genieten van een optreden van ons eigen kerstkoor. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren weer 
open en mag u naar binnen om uw kind(eren) weer in de eigen groep op te halen. De leerkrachten blijven rustig 
wachten in de groep totdat iedereen weer is opgehaald. Dus mocht u meerdere kinderen op moeten halen, dan is dat 
geen probleem. 
 
Kerstspel 
Vrijdagochtend 21 december is er voor de leerlingen en leerkrachten een gezamenlijke viering in de hal. De ouders 
van de kinderen die meespelen in het kerstspel zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het spel begint om 
09.00 uur en duurt tot ongeveer 09.30 uur.  Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie.  

 

Ouders 
 
Ouderbetrokkenheidavond: om alvast in uw agenda te noteren!  
Save the date!! Save the date!! Woensdag 13 februari verzorgt de werkgroep ouderbetrokkenheid een avond over 
Sociale Media: Volgt u het nog? Deze avond zal Linda Vonhof ons belangrijke kenmerken van social media uitleggen. 
Nadere informatie volgt, maar meer dan de moeite waard deze avond in uw agenda vrij te houden!! 

 
Verkeersnieuws  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien worden in het 
donker. Een duidelijke fietsverlichting hoort hier dan ook bij. 
Daarom doen wij elk jaar mee aan de jaarlijkse 
fietsverlichtingscontole. Uit alle goedgekeurde fietsen van de 
deelnemende scholen heeft Puk Wanders uit groep 6/7 van ons IKC 
de meisjesfiets gewonnen. Veel veilige kilometers voor jou Puk! 
 
Typecursus 
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen groep 6 tot en met 8 
in de bijlage een brief met informatie over een typecursus die 
mogelijk als naschoolse activiteit aangeboden kan worden op IKC 
De Tamboerijn.   
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr48XH76bJAhUCtxQKHXmLDggQjRwIBw&url=http://www.ijssalonkees.nl/kerst-2014/&psig=AFQjCNHCrFBwaL_a345IOFdoP4KxiqfUfA&ust=1448379305663365
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPhtT9-oXfAhXIZVAKHdDIAUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.houtenplezier.nl/a-49982745/holztiger-sets-pasen-en-kerst/holztiger-complete-kerststal/&psig=AOvVaw2yekAJX8XBOn-zg69M39C7&ust=1544005476562757
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Opvang 
 
Goed nieuws! 
Door nieuwe aanmeldingen zal de peutergroep ook op donderdag- en vrijdagochtend open gaan. Daarnaast zal de 
VSO (voorschoolse opvang) elke maandag, woensdag en donderdag geopend zijn. Met onze eigen bus zullen we de 
kinderen van de VSO naar school brengen. Benieuwd hoe de groepen eruit zien, kom gerust een keertje binnen! 
 
Sinterklaasfeestje  
Zwarte piet had gelukkig ook nog even tijd om samen met Amerigo de allerkleinsten van ons IKC te bezoeken!  
De kinderen konden pakjes in de schoorsteen gooien en met een stokpaard een route afleggen. Ook waren er veel 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, erg gezellig! Als afsluiting een groepsfoto samen met Amerigo. 
 

 
 

 
BSO 

De afgelopen weken zijn we ook op de BSO druk geweest met het thema Sinterklaas. Van pepernoten bakken tot 
pietengym en niet te vergeten onze eigen sinterklaashoek! Een hoek waar je cadeautjes kon inpakken, cadeautjes 
door de schoorsteen kon gooien, in het grote boek je verlanglijstje kon opschrijven en je je kon verkleden als piet of 
sinterklaas.  
 
Naast het thema hebben we ook andere leuke dingen gedaan. We zijn bijvoorbeeld naar het Peeske in Beek 
geweest, waar sinds kort een grote natuurspeeltuin is gebouwd. Hier hebben we ons goed vermaakt en wat kun je je 
daar goed verstoppen!  
 
De kerstvakantie staat weer bijna voor de deur, daarom even een reminder. Denkt u eraan om uw kind op tijd aan/af 
te melden voor deze vakantie. Dit kan via het ouderportaal. Op 25 en 26 december en op 1 januari is de opvang 
gesloten! 
 
Bijzonderheden kerstvakantie: 
28 december -> Kindergala  
3 januari -> 4 in een 1 dag  
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.  
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Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar op locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar op locatie 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 
 
 

Fijne vakantie allemaal 
 
Namens alle collega’s van IKC De Wissel willen wij de kinderen, ouders en andere 
betrokkenen alvast een heel goed Kerstfeest toewensen en een spetterend, gelukkig, 
gezond en liefdevol 2019. Tot maandag 7 januari 2019.  

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst! 

Team IKC De Wissel 
 

 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 7 dec Belangstellenden Nieuwsbrief 4 uit 

Ma 17 dec t/m 
do 20 dec 

gr 1 t/m 8  Levende kerststal in de hal met optredens. 
08.20 – 08.45 

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

Kerstviering / kerstdiner 

Vr 21 dec gr 1 t/m gr 8 en onze 
peuters 

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 gr 1 t/m gr 8  Luizencontrole 

Ma 7 jan gr 3A Biebbezoek  11.00 – 11.45 

Do 10 jan OV OV vergadering IKC De Wissel  

Vr 11 jan gr 3A Deel van de groep brengt een bezoek aan zorghuis ‘September’ 

Vr 11 jan Belangstellenden Nieuwsbrief 5 uit 

Di 15 jan IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel  
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Overig nieuws 
Kerstviering in de Andreaskerk. Jij komt toch ook? 
Maandag 24 december wordt er weer een kerstviering gehouden in de Andreaskerk voor families met kinderen tot 6 
jaar. Deze viering duurt van 17.00 uur tot 17.40 uur. De kerk gaat om 16.30 uur open. In verband met de veiligheid 
vragen wij de ouders om (indien mogelijk) zonder of met een inklapbare buggy te komen. Heb je een babypop? Dan 
mag je die ook meenemen, gewikkeld in een mooie doek of in mooi dekentje. Je babypop is dan voor even een 
kerstkindje! Uiteraard mag je ook verkleed komen als een figuur uit het kerstverhaal. Dus bijvoorbeeld als herder, 
koning, engel of schaap. 
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen, want: Er is een kindje geboren!  
 
 


