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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Op deze feestdag, Carnaval op IKC De Wissel, de nieuwsbrief van maart.  
 
Wat een feest vandaag bij ons op IKC De Wissel. Alle kinderen mooi 
verkleed en ook onze peuters aanwezig. Met nar Indy en nar Wessel 
voorop in de optocht, hebben we vanochtend onze eigen Wisselprins- 
en prinses opgehaald, Prins Collin en prinses Patries. Weer op De Wissel 
aangekomen, heette Jordi iedereen welkom en werd de sleutel van De 
Wissel door meester Jos voor één dag overgedragen aan Patries en 
Collin. Dit was het startschot voor een geweldige dag. Hossen, 
spelletjes, de playbackshow, maar ook bezoek van twee andere prinsen 
en prinsessen. De stadsprins van Boemelburcht, maar ook onze eigen juf 
Authum, die dit jaar samen met haar vriend prins en prinses van De 
Nachtuulen zijn.   
 
Dan iets totaal anders. Vrijdag 15 maart wordt er een landelijke 
onderwijsstaking gehouden. Het onderwijsveld wil hiermee duidelijk maken 
dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. De leerkrachten 
staken omdat zij zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het 
basisonderwijs. 
 
Door de hoge werkdruk en een niet passend salaris, is de aantrekkelijkheid 
van een baan in het onderwijs fors afgenomen. Ook op IKC De Wissel 
merken we de gevolgen van het lerarentekort. Bij ziekte zijn er geen 
invalkrachten meer beschikbaar uit de invalpool.  
Dit schooljaar hebben wij ingezet op extra personeel, dit om met kinderen 
aan het werk te gaan die net even iets extra’s nodig hebben. Als leerkracht 
met een volle groep heb je hier in de praktijk gewoonweg niet altijd tijd voor. Ook was deze extra formatie bedoeld om een 
leerkracht te vervangen voor bijvoorbeeld een groepsbespreking en/of zorggesprek.  
De laatste maanden ervaren wij echter dat door het tekort aan leerkrachten, ook in de invalpool, wij deze extra formatie met 
name inzetten om een zieke leerkracht te vervangen.  
Dit zorgt voor extra werkdruk in het hele team en het minder mogelijk maken van onze ambitie. Gelukkig hebben we tot nu toe 
nog geen groep naar huis hoeven te sturen, maar elders in het land gebeurt dat dagelijks. Wij voelen ons zeer betrokken bij de 
kinderen en hun ontwikkeling en vinden dat zij het beste onderwijs verdienen.  
 
Ook op De Wissel willen wij graag een signaal afgeven dat ook wij ons grote zorgen maken, toch hebben wij als team besloten 
om niet te gaan staken op 15 maart. Naast het feit dat er sprake is van stakingsmoeheid, vinden we de belasting voor ouders te 
groot worden en zien we staken op dit moment niet als middel om ons doel te bereiken. De onderhandelingen over meer 
investeringen in het onderwijs vinden immers nog plaats en de verschillende vakbonden, besturenraden en Hogescholen zijn 
druk bezig met het maken van een plan ter bevorderingen van het verlagen van de werkdruk en het lerarentekort.  
 
We hopen dat door het delen van onze mening en inzicht u begrip kunt opbrengen voor onze zorgen, werkomstandigheden en 
ambitie. Graag willen we u ook bedanken voor het vertrouwen dat u heeft in IKC De Wissel en ons als medewerkers.  
 
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan horen wij dat heel graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
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Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Noortje Hermsen en Milou Kuperus in groep 1A. Noud Beuker in groep 1B. 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Na onze carnavals/voorjaarsvakantie gaan de kleuters werken aan het thema lente op de boerderij. Hierbij staan 
weer verschillende doelen centraal. Deze kunt u dan vinden op onze kleuterdeuren. Verder gaan wij samen met de 
kleuters bekijken welke dieren er wonen op de boerderij, hoe ze eruit zien, welke jonge dieren horen er eigenlijk bij, 
wat eten de dieren en wat produceren ze? Zo zal er ook elke week een dier centraal staan. Deze komt dan in onze 
werkles terug, maar ook gaan wij hier verschillende taal- en rekenactiviteiten mee doen. Wij kijken enorm uit naar 
dit vrolijke thema. U kunt op dinsdagavond 9 april onze mooie werkjes komen bewonderen op onze kijkavond. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kangoeroewedstrijd  
Op donderdag 21 maart 2019 zal op ons IKC de kangoeroewedstrijd plaatsvinden voor groep 3 t/m 8. Kangoeroe is 
met bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 60 landen wereldwijd- de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter 
wereld! Deze wedstrijd wordt georganiseerd vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Voor de allerbeste deelnemers zijn er grote prijzen te winnen (bijv. e-
reader, fotocamera, toegangskaartje Nemo etc.). Op de volgende website kan uw kind eventueel interactief 
oefenen: www.w4kangoeroe.nl en ga naar Oefenen. De 20 beste groep 7 en 8 leerlingen worden in juni uitgenodigd 
om mee te doen aan de finale.  
IKC De Wissel doet al jaren mee met deze wedstrijd. Dit jaar zijn er wederom door de leerkrachten kinderen 
opgegeven die deze dag mee gaan doen. De ouders van de kinderen die meedoen hebben van de groepsleerkracht 
informatie gekregen. We wensen alle kinderen veel succes! 

Ouders 
 
Nederland Schoon 
In de maand maart staat het zwerfafval centraal. Op verschillende manieren besteden wij 
hier aandacht aan. Dit doen wij samen met het NME in Zevenaar. Zo heeft de middenbouw/ 
bovenbouw al deelgenomen aan de zwerfafval Experience en krijgen de kleuters en de groepen 3 en 3/4 een gastles 
over afval. Wat is zwerfafval en wat voor effect heeft dit op onze natuur? Wij sluiten dit project af met onze 
'Zwerfafval opruimdag' van Nederland Schoon, georganiseerd door NME Liemers en Leefklimaat Zevenaar. 
Deze opruimdag vindt plaats op 14 maart. Wij gaan dan groepsdoorbroken met prikkers en vuilniszaken onze IKC 
omgeving schoonmaken. 
 
 

http://www.w4kangoeroe.nl/
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Stagiaires op IKC De Wissel stellen zich voor 

Mijn naam is Kelly Hanoeman, ik ben 34 jaar en getrouwd. Na ruim 10 jaar in de kraamzorg was 
ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is de PABO geworden en hoop ik over 4 jaar met veel 
passie een eigen klas te mogen begeleiden. Nu werk ik met veel plezier als kassa- en service 
medewerker bij Mantel tweewielers. Zo kan ik studie en werk goed combineren. Een andere 
passie van mij is bezig zijn in en met de natuur zoals lange strand- en boswandelingen en het 
verzorgen van planten en dieren. Vanaf 11 februari kom ik in groep 3/4 stage lopen op de 
maandag en/of woensdag. Ik heb er heel veel zin!  
 
Mijn naam is Daphne Berserik. Ik ben 21 jaar oud en woon in Westervoort. Ik ben tweedejaars 
student aan Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Vanaf 5 februari loop ik stage in groep 7B bij 
meester Martijn. Ik zal iedere dinsdag aanwezig zijn met af en toe een extra dag en twee keer 
een hele week. In mijn vrije tijd lees ik graag. Ook ben ik veel in de sportschool te vinden en geef 
ik hier XCORE les. Ik werk in de weekenden bij Intratuin Duiven in het restaurant. Ik heb veel zin 
in deze stage en hoop hier veel te leren! Groetjes Daphne 
 
Mijn naam is Tyra Stark. Ik ben 19 jaar oud en woon in Elten. Ik ben tweedejaars student aan 
Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Ik loop deze periode stage op de dinsdag in groep 6/7 bij juf 
Christie. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness en ga ik graag naar de bioscoop. Ook onderneem ik 
gezellige dingen met mijn vriendinnen. Daarnaast houd ik van bakken en koken. Ik kijk er naar 
uit om hier stage te lopen en mij als toekomstige leerkracht verder te kunnen ontwikkelen. 
Groetjes van Tyra.  
 
Ouderavond Ouderbetrokkenheid  
Woensdagavond 20 februari was de ouderavond met informatie over media wijsheid. Het was een geslaagde avond 
waar Yola Hopmans interactief met de ouders sprak over social media in onze samenleving. De wereld waarin onze 
kinderen opgroeien en hoe wij als ouder een grote rol spelen. Het was een mooie avond, waarin we ook met elkaar 
in gesprek zijn geweest. Graag willen wij volgend schooljaar weer twee avonden organiseren. De bedoeling is dat er 
naast de informatie ook gelegenheid  is voor de ouders om samen in gesprek te gaan. Voor de invulling van deze 
avonden staan we open voor ideeën. U kunt dit mailen of doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of naar 
antoinette.koenders@liemersnovum.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antoinette.koenders@liemersnovum.nl
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Ouders gezocht uit groep 7 
Voor het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Iedere school/IKC dient een 
aantal ouders aan te leveren. De hulp is gewenst van 8.30 uur tot ongeveer 12.30 uur. Wij zijn op zoek naar 4 ouders 
van leerlingen uit onze groepen 7. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind of mailen naar 
daisy.vanhaaren@liemersnovum.nl U ontvangt dan van ons verdere informatie. 
 
Keuzecursus 2019 
Wij zijn zeer blij te kunnen melden dat wij inmiddels voldoende hulp hebben voor onze keuzecursus. Er zijn weer 
leuke, sportieve en creatieve activiteiten waar onze kinderen uit kunnen kiezen. Wij hebben voor de bovenbouw 
bijv. bootcamp, sporten bij Bentsports en er is zelfs een mini EHBO cursus. De middenbouw kan o.a. dansen, breien 
en aan de slag met hout en spijkers. Onze kleuters kunnen dieren maken van wol, een paaskrans, paasei en nog veel 
meer. Kortom voor iedereen genoeg keuze. 
 
 
 
 
 
 
 

Opvang 
 
Wat hebben we genoten van het zonnetje afgelopen week. Met z’n allen in 
de zandbank, er werden heerlijke taartjes gebakken! 
We hebben goed nieuws vanuit de peutergroep! Door de vele 
aanmeldingen gaan we vaker open.  
Vanaf 11 maart zijn we maandagochtend, dinsdag de gehele dag, 
donderdagochtend en vrijdagochtend open!  
 
Ook op het kinderdagverblijf (0-2 jarigen) zijn we nog steeds aan het 
groeien! Ook nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje kijken! 
 
 
 
 
Coachdagen in de carnavalsvakantie 
De carnavalsvakantie is in aantocht en dat betekent weer dat onze Coaches druk in de weer zijn geweest voor de 
Coachdagen. Zij bedachten de leukste activiteiten voor onze pijlers: Natuur en Avontuur, Cultuur en Sport.  
Zo kunnen kinderen tijdens de Cultuurdag hun eigen strip komen tekenen, of in huid kruipen van hun favoriete 
superheld. Onze Natuurcoach heeft ook iets heel avontuurlijks voor de Natuurdag in petto en met de Sportdag 
kunnen kinderen deelnemen aan de International Games en Action Game. Klinkt allemaal cool, hè?  
 

Datum Pijler Verantwoordelijke(n) Thema 

Maandag 4 maart Cultuur Mariëlle, Kristel, Roy en 
Jeffrey 

Stripfiguren 

Woensdag  6 maart Natuur Susan en Skip Dierendag XL 

Vrijdag 8 maart Sport Jeffrey en Lloyd                   
(IKC De Tichelaar, de 
Wolkenwereld, de Volle 
Maan, de Zon en IKC het 
Sterrenbos) 

International Games 

 
 
 
 

mailto:daisy.vanhaaren@liemersnovum.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 

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

Ma 4 maart t/m 
vr 8 maart  

gr 1 t/m gr 8  Carnavalsvakantie 

Ma 11 maart en 
di 12 maart 

gr 1 t/m gr 8  Luizencontrole 

Ma 11 maart gr 1/2 Bezoek van het NME. Gastles over zwerfafval 

Di 12 maart IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel 

Do 14 maart gr 1 t/m 8 Zwerfafval opruimdag van Nederland Schoon 

Do 14 maart gr 3 Bezoek aan September 

Do 14 maart OV Vergadering OV De Wissel 

Do 21 maart gr 7/8 Theaterbezoek 

Vr 22 maart gr 1 t/m 8 Keuzecursus 1 

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

Do 28 maart gr 3 en 5/6 Wisselpiraat 

Vr 29 maart gr 1 t/m 8 Keuzecursus 2 

Do 4 april gr 7 Theoretisch verkeersexamen 

Vr 5 april gr 1 t/m 8 Keuzecursus 3 

Vr 5 april Belangstellenden Nieuwsbrief 8 uit 

Ma 8 april gr 1/2 A-B-C Theaterbezoek 

Di 9 april gr 7 Praktijk verkeersexamen  

Di 9 april gr 1 t/m gr 8 en 
ouders,belangstellenden 

Kijkavond 18.30 uur – 19.30 uur 

Do 11 april gr 1/2 C en gr 5   Wisselpiraat 

Do 11 april gr 1 t/m 4 ’s middags Palmpasen/ palmpaasstok versieren 

Vr 12 april gr 1 t/m gr 8 Koningspelen 

Ma 15 april gr 1 t/m 8 Laatste week schoolfruit 

Ma 15 april gr 1 t/m 8 Streetwise 

Di 16 april t/m 
do 18 april 

gr 8 Centrale Eindtoets 

Vr 19 april gr 1 t/m 8 Goede Vrijdag. Alle leerlingen vrij 

Ma 22 april t/m 
vr 3 mei 

gr 1 t/m gr 8 Meivakantie 
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