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Gelukkig nieuwjaar!  

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 
Allereerst wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en leerzaam 
nieuwjaar. Wij hopen dat iedereen een goede kerstvakantie heeft gehad.   

Na de twee vakantieweken zijn we allemaal weer lekker aan de slag gegaan. Zo zijn 
we begonnen met de eerste (lees)toetsen en heeft iedereen de draad weer 
opgepakt: er wordt weer hard gewerkt, veel geleerd en vooral lekker 
samengespeeld. Natuurlijk staat er nog veel meer te gebeuren bij ons op het IKC en 
via deze nieuwsbrief geven wij u een inkijkje en update.  
 
Deze nieuwsbrief bevat een aantal belangrijke data, dus goed uw agenda bij de 
hand te houden.  
 
Veel leesplezier gewenst. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 

Directeur IKC De Wissel 
 
       

Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Tijme Hendriks in groep 1A en Finn Bloem in groep 1B.  
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De komende 4 weken zullen onze kleuters werken aan het thema Noord- en 
Zuidpool. Onze klassen zullen worden omgetoverd in een waar 
Winterwonderland. Wij gaan meten en tellen, zingen en dansen. Maar ook 
hard werken en vooral genieten van alle leuke dingen die wij gaan doen en 
maken. Zoals u gewend bent van ons, vindt u de doelen weer op de 
kleuterdeuren. Veel plezier allemaal met dit leuke thema! 
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De Nationale Voorleesdagen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 23 januari is de start van de Nationale voorleesdagen. Wij doen zoals elk jaar weer mee! We starten die 
ochtend met voorlezen in alle groepen. In de groepen 1 t/m 5 zijn opa’s en oma’s van harte welkom om voor te 
komen lezen. De inschrijflijsten hangen vanaf 14 januari op de deuren van de groepen. In de groepen 5/6 t/m 8 
wordt ook aandacht besteed aan het voorlezen. Vrijdag 25 januari krijgen alle kinderen van groep 1 en 2 vanuit de 
bibliotheek een tas mee naar huis met een prentenboek en een brief met ideeën om thuis te lezen. 
 

Ouders 
 
Bloembollen  

Op 20 december zijn er op het grasveldje voor ons IKC weer bloembollen geplant.🌷🌷 De kanjers van 6/7 - 7 en 8 
gingen elk met een kleuter aan de hand de bollen poten, een heel precies werkje. We kunnen niet wachten tot het 
voorjaar is, al hoopten enkele kleuters dat de bollen direct uit zouden komen.  
 

 
 
Keuzecursus  
Ook dit jaar houden wij weer onze jaarlijkse keuzecursus. De keuzecursus houdt in dat kinderen worden uitgedaagd 
in creatieve situaties op het gebied van ICT, techniek, handwerken, handvaardigheid, tekenen, drama, dans en 
sport. De kinderen werken groepsdoorbroken, dat betekent dat zij qua leeftijd worden gemixt. Zo kunnen jong en 
oud van elkaar leren. Vanwege de aangekondigde landelijke staking in het gehele onderwijs op vrijdag 15 maart,  
hebben wij onze data helaas moeten aanpassen. Onze keuzecursus staat nu gepland op  
22 maart, 29 maart en 5 april. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?! Wij kunnen deze dagen uw hulp goed 
gebruiken. Volgende week ontvangt u een aparte brief met uitleg over onze keuzecursus. 
 
Kijkavond op 9 april 
Onze kijkavond in april wordt verschoven van donderdag 4 april naar dinsdag 9 april. Dit komt mede door het 
doorschuiven van onze keuzecursus. Nu worden op 9 april alle gemaakt knutselwerken tentoongesteld. 
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Gewijzigde datum van de ouderavond social media  
Woensdag 20 februari organiseert de werkgroep Ouderbetrokkenheid een ouderavond voor alle ouders met als 
thema: Social Media. Deze avond is voor alle ouders van IKC De Wissel. Yola Hopmans van Social Mediawijs zal deze 
avond voor ons verzorgen. In de bijlage is de uitnodging voor deze avond toegevoegd. Tevens krijgen alle oudsten 
van een gezin de uitnodiging vandaag ook op papier mee naar huis. Hierop staat een invulstrook, die u bij de eigen 
groepsleerkracht weer in kunt leveren. Wij hopen op een goede opkomst! 

 
Rooster gymtijden  
Nieuwe indeling gym vanaf 1 februari 2019 
Maandag:   Groep 3, groep 3/4, groep 4, groep 7 en groep 8 
Dinsdag:   Groep 5 en 6/7  
Donderdag :    Groep 5/6 en 8     
 
Muzieklessen in de groepen 3, 3-4 en 4  
In de periode februari tot en met juni krijgen bovenstaande groepen blokfluit les. Dit kan middels een subsidie die 
hiervoor gegeven wordt vanuit de overheid. De lessen worden gegeven door een professionele leraar. Juf Gerdien 
start woensdag 13 februari.  Aan het einde van deze periode zullen de kinderen een presentatie geven. Dit vindt 
woensdag 19 juni op school plaats. U zult daar tegen die tijd meer informatie over ontvangen. Wij hopen dat de 
kinderen met veel plezier zullen gaan fluiten. 
 
LOVS toetsen  
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar (periode januari en 
mei/juni) een aantal onafhankelijke toetsen afgenomen. Op ons IKC gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem 
toetsen van Cito. De uitslagen van de toetsen zijn voor ons belangrijk om het onderwijsaanbod van uw kind zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij zijn of haar mogelijkheden. Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau, 
geven de uitslagen ons ook informatie over de vorderingen op groeps-en schoolniveau. Deze informatie nemen wij 
mee in ons algemene onderwijsaanbod. 
 
De periode worden onderstaande toetsen in de verschillende groepen afgenomen. De uitslagen kunt u terugvinden 
in de bijlage van het rapport.  
 
De volgende toetsen worden door ons afgenomen: 

Groep  toets 

Groep 2 taal voor kleuters 

Groep 2 rekenen voor kleuters 

Groep 3 leestechniek (AVI) en DMT 

Groep 4 t/m 8 Leestempo (bij IV en V score AVI en DMT) 

Groep 4 t/m 8 begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 8 rekenen 

Groep 3 t/m 8 spelling 
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Opvang 
 
Positief GGD- rapport KDV IKC De Wissel locatie Het Talent   
Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de GGD. De 
inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dinsdag 8 januari bezocht de inspecteur het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal van 
ons IKC op locatie Het Talent. Blij zijn wij u te melden dat de inspectie goed is verlopen en een positief 
inspectierapport is afgegeven. Alle inspectierapporten van de kinderopvang zijn terug te vinden 
op www.landelijkregisterkinderopvang.nl   
 
0-4 jaar 
We hebben een leuke en rustige vakantie gehad. De peuters hebben verschillende uitstapjes gemaakt, zo zijn zij 
onder andere naar ’t Peeske en de Intratuin geweest! Wat een plezier hebben we gehad! 
Nu zijn we begonnen met het Thema: Kikker in de kou. Omdat er buiten nog geen sneeuw ligt, hebben we met de 
kinderen zelf “sneeuw” gemaakt (zoals op de foto’s hieronder is te zien).  
Verder hebben we de afgelopen periode veel aanmeldingen binnengekregen, waardoor vanaf deze week de 
peutergroep naast de dinsdag ook op donderdag en vrijdag open is. Erg goed nieuws, onze groep blijft groeien  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO 

De vakantie is alweer achter de rug. Even een korte terugblik. 
In het begin van de vakantie zijn er een aantal kinderen van 
de BSO wezen schaatsen op de schaatsbaan in Duiven. Ook 
stond er een uitje naar het bos op de planning en zijn we op 
verschillende locaties geweest voor activiteiten. Speciale 
aandacht voor de ‘4 in 1 dag’ op drie januari. Van alle pijlers 
was er iets te doen, aan het einde van de ochtend was er 
‘Zonnekinderen got talent’ en hebben alle kinderen 
opgetreden.  
 
 
Het nieuwe jaar gaat zonnekinderen breed  ‘gezond van start’. Naast de sportactiviteiten die we aanbieden is er 
extra aandacht voor bewegen en richten de sportcoaches zich naast de sport ook meer op gezonde voeding. Denk 
hierbij aan leerzame activiteiten omtrent gezonde voeding, bijvoorbeeld koken. 
 
AL met al belooft het weer een heel mooi jaar te worden.  

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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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 

Di 15 jan IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel 

Wo 23 jan Hele school Opening Nationale Voorleesdagen 

Vr 25 jan Gr 1/2 Activiteit vanuit de Bibliotheek 

Do 31 jan gr 3/4 en 6/7  Wisselpiraat 

Vr 1 febr Belangstellenden  Nieuwsbrief 6 uit 

Ma 4 febr gr 1 t/m gr 8 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Wo 6 febr Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Do 7 febr OV Vergadering OV De Wissel 

Ma 11 feb Gr 4 Verjaardag juf Antoinette  

Wo 13 febr Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Wo 20 febr Ouder(s)/verzorger(s) 
 

Vanuit ouderbetrokkenheid thema avond verzorgd: ‘Media 
Wijsheid’  Zie nieuwsbrief en uitnodiging  

Wo 20 febr Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Do 21 febr gr 1 t/m gr 8 Rapport mee 

Vr 1 mrt gr 1 t/m 8 Carnavalsviering op school 

Vr 1 mrt Belangstellenden Nieuwsbrief 7 uit 

Ma 4 t/m vr 8 
mrt  

gr 1 t/m gr 8  Carnavalsvakantie 

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

 Naschoolse sporten: gratis sporten voor leerlingen van groep 1 t/m 8 iedere dinsdag 15.30 – 16.30 uur, voor 
het eerst op dinsdag 15 januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


