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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
De eerste periode van het nieuwe jaar is weer bijna voorbij. Een periode waarin de kinderen volop hebben genoten 
van de sneeuw, maar er ook werd getoetst in alle groepen. Door de leerkrachten wordt op dit moment hard gewerkt 
aan de rapporten. Deze krijgen de kinderen mee op donderdag 21 februari. Maar voor het zover is, staan er eerst 
nog verschillende activiteiten op het programma. Onder andere een studiedag komende maandag, het 
Regenboogfeest georganiseerd door onze oudervereniging op vrijdag 15 februari, een ouderavond over Social Media 
op woensdagavond 20 februari en natuurlijk carnaval op vrijdag 1 maart.  
 
Al met al weer een mooie periode voor de boeg.  
Veel leesplezier en alvast een heel goed weekend gewenst!  
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel       

Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Suus Boonman in groep 1B. Menno van Halteren, Maud Driendijk en Sophie Robat in groep 1C. 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Wat een feest. Er lag sneeuw en inmiddels ligt er al weer sneeuw. Dat maakt ons winterthema wel heel speciaal.  
Wij zingen, praten en werken hier dan ook graag over. Tevens hebben wij met de thermometer gekeken hoe koud 
het buiten kon zijn. Ook hebben wij geprobeerd ijsbellen te maken. Ondertussen weten de kleuters goed het verschil 
tussen de noordpool en de zuidpool en weten ze zelfs welke dieren er wonen Wij gaan nog één week van dit thema 
genieten en dan gaan wij langzaamaan richting de carnaval. 
 
Voorleeskampioenschappen  
Zaterdag 2 februari zijn de kwartfinales van de Nationale voorleeswedstrijd. Jip Wenting zal ons IKC De Wissel 
vertegenwoordigen. We wensen haar veel succes! 

        
Carnaval  
Het duurt nog even maar… vrijdag 1 maart is het weer carnaval! We zijn al druk bezig met alle 
voorbereidingen. Ook dit jaar hebben we weer een ‘Wissel prins en prinses’.  
Zij worden ’s ochtends door alle kinderen met een vrolijke, gezellige en kleurrijke lawaaioptocht opgehaald. Deze 
dag zijn er weer 2 narren die er een gezellige boel van gaan maken. Donderdag 21 februari volgt nog verdere 
informatie wat betreft de carnavalsviering.  

 

Ouders 
 
Reminder 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. U kunt zich nog tot 8 februari opgeven! 
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OV: 15 februari aanstaande ‘Alle kleuren van de regenboog Disco'  
Op vrijdag 15 februari aanstaande wordt door de Oudervereniging de jaarlijkse disco georganiseerd. In navolging van 
het grote succes van vorig jaar is DJ Blijwin weer geboekt om alle kinderen lekker aan het swingen te krijgen. De 
kinderen hebben een uitnodiging ontvangen met een antwoordkaartje, dit kaartje kan worden ingeleverd bij de 
leerkracht. We willen graag voor 8 februari de antwoordkaarten retour. 
 
Groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C:  van 16.00 tot 17.00 uur 
Groepen 3,3/4 en 5:   van 18.00 tot 19.30 uur 
Groepen 5/6, 6/7, 7 en 8:  van 20.00 tot 21.30 uur  
 
De kinderen kunnen BUITEN bij de hoofdingang gehaald en gebracht worden. De oudervereniging zorgt voor 
drankjes en hapjes. 
 

Naar het Musiater  
In samenwerking met het Musiater hebben we ook dit schooljaar weer een mooi cultuurprogramma voor de 
kinderen samengesteld. Alle groepen gaan een voorstelling bekijken. Donderdag 21 maart mogen de kinderen van 
de groepen 7 en 8 naar een dansvoorstelling met de titel grr-apje. Ze zien een verlegen jongen met danstalent in 
aanraking komen met social media. De danser die bekend is geworden door het programma: “Je zult het maar 
hebben “, geeft met zijn fysieke beperkingen de voorstelling een extra laag.  
 
Keuzecursus: hulp gezocht! 
In de vorige nieuwsbrief en middels een aparte uitnodiging hebben wij u op de hoogte gesteld over onze 
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. Dit jaar is dat op 
22 maart, 29 maart en 5 april. Er hebben zich al veel ouders en zelfs opa’s en oma’s gemeld, maar wij komen zeker 
nog 10 personen tekort. Wie komt ons helpen? U mag zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij juf Daisy. 
daisy.vanhaaren@liemersnovum.nl  
 
Ontwikkelingen verkeersveiligheid/parkeren  
Het is al weer een tijdje geleden dat het parkeerprobleem rondom ons IKC een item in de nieuwsbrief was. Op de 
achtergrond zijn wij samen met de gemeente, de wijkagent en onze verkeersouder bezig een aantal zaken aan te 
pakken. Ook vragen wij uw medewerking. Wij ervaren toch nog steeds, met name bij slecht weer, dat iedereen de 
auto het liefst bij ons op het speelplein wil parkeren. Helaas is dit niet mogelijk en belangrijker nog, het levert 
gevaarlijke situaties op voor ouders en kinderen die lopend en/of met de fiets komen. Tevens hebben wij ook weer 
veel nieuwe ouders rondlopen op ons IKC. Wij lichten dan een aantal belangrijke punten nog even toe. 

 Wij willen u met klem verzoeken alleen de reguliere parkeerplaatsen te gebruiken. 

 Ook vragen wij u wederom niet in de bocht te parkeren of voor het busvak bij de ingang van de onder- en 
middenbouw. Wij adviseren u dan net even ietwat door te rijden. Ook aan de Arnhemseweg is altijd meer 
dan voldoende parkeergelegenheid. Op dit moment loopt het verzoek om de busplek groter te maken. Dit 
omdat er iedere dag twee bussen nodig zijn om de kinderen voor de BSO op te halen. 

 Zoals u wellicht al heeft gezien, heeft de gemeente op drie plekken rondom ons IKC verlagingen op de 
stoepen gemaakt. Wilt u deze vrijhouden (dus geen auto of fiets hiervoor parkeren)? Zo kunnen onze 
leerlingen veilig ons IKC verlaten. Dat geldt ook voor de uitgang bij de bovenbouw. 

 Wilt u als wachtende ouder rechts van het IKC gaan staan met de fietsen. Zo geeft u onze leerlingen 
voldoende de ruimte.  

 Bij onze kleuteruitgang hebben wij gele stoeptegels vanaf de uitgang. Het zou prettig zijn wanneer de 
kleuterouders hierachter gaan staan. Zo onstaat er een mooi looppaadje voor onze kleuters en hopen wij dat 
het zo wat overzichtelijker wordt. 

 Als laatste puntje zien wij dat ouders rondom de school op de weg stoppen om leerlingen uit te laten of om 
leerlingen in te laten stappen. Ook dit levert veel gevaarlijke situaties op. 

 
Wij hopen dat iedereen hier alert op is, zodat iedereen veilig van en naar ons IKC kan komen. Verder houden wij u 
graag op de hoogte over de mogelijke ontwikkelingen, dus wellicht hoort u in de volgende nieuwsbrief meer. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

mailto:daisy.vanhaaren@liemersnovum.nl
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DUO tevredenheidsonderzoeken  
In november hebben wij u gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Van alle ouders/verzorgers 
heeft 48% aan deze oproep gehoor gegeven. Wij danken deze ouders/verzorgers voor het invullen van de enquête. 
Behalve de ouders, hebben ook de medewerkers een tevredenheidsonderzoek ingevuld, evenals de leerlingen uit de 
groepen 6, 7 en 8. Vorige week hebben alle scholen/IKC’s van LiemersNovum hun rapportages ontvangen. Erg blij en 
tevreden zijn wij met de behaalde resultaten. Op veel gebieden is de tevredenheid groot en scoren wij boven ruim 
boven het landelijk gemiddelde (berekend vanuit de benchmark). Natuurlijk zijn er ook aspecten die voor 
verbetering vatbaar zijn. Hier gaan wij dan ook graag mee aan de slag!  
De komende periode zullen wij de resultaten binnen het team en de IKC raad bespreken. Tijdens de eerstvolgende 
nieuwsbrief zullen wij ook voor een inhoudelijke terugkoppeling zorgen.   
 
IKC De Wissel gaat niet staken 15 maart 
Ondanks eerdere berichten in het nieuws over een aangekondigde landelijke staking binnen het onderwijs op vrijdag 
15 maart aanstaande, hebben wij met het gehele team van IKC De Wissel besloten niet te gaan staken. IKC De Wissel 
is vrijdag 15 maart dan ook gewoon geopend.  
 
IKC Raad  

 
In de vergadering van 15 januari jl. hebben wij gesproken over het jaarverslag, de projectplannen en de  
bijzonderheden vanuit Het Talent. We vinden het leuk om te horen dat de peutergroep steeds vaker open is en ook 
de VSO is geopend. Tevens hopen we op een grote opkomst bij de ouderavond ‘Social-media.’ Verder is er gekeken 
naar een eerste formatieschets wat betreft de groepen voor het schooljaar 2019 – 2020. We hebben de begroting 
besproken en akkoord bevonden.  
 
De volgende IKC-raad vergadering vindt plaats op 12 maart aanstaande. Op de website staat het jaarverslag van de 
IKC Raad 2017 – 2018, ook de notulen van de laatste bijeenkomsten zijn hier te lezen. 

 

Opvang 
 
Weer peutergym op IKC De Wissel! 
Woensdag 6, 13 en 20 februari is er weer 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.  
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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. 

 
Dagopvang 
De kinderen zijn de afgelopen weken druk geweest met het thema: kikker in de kou.  
Gelukkig is het buiten ook echt koud geworden! 
Voor de allerkleinsten hebben we buiten naar binnen gehaald. Wat vonden ze de sneeuw interessant, ze kwamen 
allemaal even kijken. Sommige kinderen vonden het veel te koud en anderen waren er volop mee aan het 
ontdekken! De peuters vonden al dat ijs op de autoramen maar gek: “Dan moeten papa en mama krabben, maar 
krabben doe je toch als je jeuk hebt?” Spelenderwijs hebben ze ontdekt dat krabben een dubbele betekenis heeft! 

 

 
BSO 
Afgelopen maand stond in het thema van de winter. Ook om de sneeuwpret konden wij niet heen! Van 
sneeuwgevechten, tot ware ‘sneeuw kunst’ en natuurlijk zijn we wezen sleeën in de natuurspeeltuin in Didam. Hier 
konden we allemaal van de bulten af, dat ging soms toch behoorlijk snel! Ook hebben we binnen een aantal leuke 
dingen gedaan, zoals zelf sneeuw maken van scheerschuim en baking soda en een eigen iglo gebouwd. De komende 
maand staat in het thema van ‘Feest’. Van verkleden, tot schminken, de kinderdisco en natuurlijk nog veel meer! Een 
aantal van onze kinderen zijn de afgelopen woensdagen heel druk geweest op de Academy van Zonnekinderen. 
Hiervan is zondag 10 februari de eindvoorstelling ‘Loop naar de maan’ te zien in het Musiater in Zevenaar.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:j.herbes@zonnekinderen.nl
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Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar 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 
 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

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 OV vergadering IKC De Wissel  

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

Vr 15 febr Groep 1 t/m 8 Alle kleuren van de regenboog DISCO feest, georganiseerd door 
OV 

Wo 20 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 wordt thema avond verzorgd: ‘Media 
Wijsheid’ 

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

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

Vr 1 maart Belangstellenden Nieuwsbrief 7 uit 

Zo 3 maart Belangstellenden Carnavalsoptocht in Zevenaar 

Ma 4 maart t/m 
Vr 8 maart  

gr 1 t/m gr 8  Carnavalsvakantie 

Ma 11 maart & 
Di 12 maart 

gr 1 t/m gr 8 Luizencontrole 

Do 21 maart gr 7/8 theaterbezoek 

Vr 22 maart gr 1 t/m 8 Keuzecursus 1 

Wo 27 maart gr 1 t/m gr 8 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Do 28 maart gr 3 en gr 5/6   Wisselpiraat 

Vr 29 maart gr 1 t/m gr 8 Keuzecursus 2 

Do 4 april gr 7 Theoretisch verkeersexamen 

Vr 5 april Belangstellenden Nieuwsbrief 8 uit 
Keuzecursus 3 
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