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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Graag brengen we u weer op de hoogte van wat we hebben gedaan de 
afgelopen periode en wat er in de maand april nog volgt.  
De eerste tekenen van de lente zijn al zichtbaar, bomen en planten komen in bloei en jonge dieren worden geboren. 
Niet gek dat in onze onderbouw dan ook gewerkt wordt aan het thema ‘Op de boerderij’. Ook in de andere groepen 
wordt er hard gewerkt, zo hebben de leerlingen uit groep 7 zich gisteren gebogen over het theoretisch 
verkeersexamen en bereiden zij zich voor op het praktische gedeelte van volgende week dinsdag. Groep 8 begint 
zich zo langzamerhand klaar te maken voor de Cito eindtoets die 16, 17 en 18 april op de planning staat.  
 
Behalve dat er in alle groepen hard gewerkt wordt, staan er de komende periode ook weer een aantal bijzondere 
dingen op de planning. Zo openen wij dinsdagavond 9 april tussen 18.30 en 19.30 uur onze deuren in verband met 
de kijkavond bij ons op het IKC, zal de onderbouw palmpaasstokken gaan versieren, doen alle groepen mee aan 
Streetwise en geven wij natuurlijk invulling aan de Koningsspelen. Eind van deze maand genieten wij van twee 
weken vakantie.  
 
Tevens de reminder dat er tot aan de komende vakantie schoolfruit wordt aangeboden en dit dus per mei stopt! 
 
Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u verderop in deze nieuwsbrief.   
 
Heel veel leesplezier gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
  
      

Uit de groepen 

 
 
Nieuw op IKC de Wissel  
Duuk Huisman in groep 1B en Minne Marcellis in groep 1 C. 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Jonge dieren, maaien, hooien, tellen, knutselen, vouwen, tekenen, maar vooral 
genieten. Dat is wat onze kleuters nu doen. Zij genieten van het thema: lente op de 
boerderij. Wat een heerlijk thema. Er wordt hard gewerkt. 
Volgende week hebben wij even een tussenweek die in het teken staat van 
Palmpasen en de palmpaasstokken versieren, theater, kijkavond en de Koningsspelen. 
Kortom, volop te doen, te leren , maar vooral te genieten. 
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Terugblik Keuzecursus  
Vandaag was alweer onze laatste dag van de keuzecursus.  
Onze leerlingen konden dit jaar dansen, EHBO les krijgen, spijkerplankjes ontwerpen, van papier marche een ei 
maken, paaskrans maken, macrameeën, stoffenmaskers maken, brooddeegslinger ontwerpen, pompon dieren 
maken, een spiegel en zeepketting maken, breien, programmeren, bootcampen of sporten bij Bent Sports. Onze 
leerlingen hebben prachtige kunstwerken gemaakt, of ze zijn zeer actief bezig geweest. Wat hebben wij genoten.  
Dit had niet gekund zonder alle hulp die wij gekregen hebben. Ouders, opa’s en oma’s en studenten van het Liemers 
College hebben ons geweldig geholpen. Enorm bedankt! De gemaakte werkjes kunt u bewonderen tijdens onze 
kijkavond. Wij kijken alweer uit naar volgend schooljaar! 
 

 
 
Palmpasen  
De zondag voor Pasen is in de christelijke en katholieke traditie Palmpasen, 
waarbij de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. Bij die traditie hoort 
ook het maken van een Palmpasenstok met mooie versieringen en een 
broodhaantje bovenop. Het versieren van een Palmpaasstok gaan wij doen op 
donderdag 11 april. De kinderen van de groep 1 tot en met 4 mogen die 
ochtend hun palmpaasstok mee naar school nemen, zodat wij deze kunnen 
versieren. Bij de deuren hangen intekenlijsten voor hulp. U kunt de stok zelf 
maken, of kopen bij een bouwmarkt.  
 
Om 13.45 uur lopen de kinderen met hun zelf versierde Palmpaasstok een rondje om De Wissel. Iedereen is welkom 
om dit te bekijken. Wij vragen u dan wel om op het plein plaats te nemen, zodat de stoep vrij blijft. Op deze wijze 
kunnen de kinderen via de stoep een rondje lopen. Ook met betrekking tot de fietsen de vraag deze niet op de stoep 
te parkeren. Alvast bedankt.  
 
Koningsspelen en koningsontbijt op 12 april  
Vrijdag 12 april vieren we samen de Koningsspelen. We starten met een leuke 
opening op het schoolplein en zingen en dansen de PASAPAS van Kinderen voor 
Kinderen. Hierna hebben alle kinderen een ‘Koningsontbijt’ in de eigen klas. 
 
Groep 1 t/4 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op deze dag leuke Oud Hollandse 
spelletjes. De kinderen versieren een koek, fruit hoeft niet mee. Zij hebben voor 
deze dag wel een lunchpakketje nodig van thuis.  
 
Groep 5 t/m 8 
De kinderen gaan na het ontbijt op de fiets naar de sportvelden. Ieder groepje zal door 2 ouders begeleid worden. Zij 
nemen zelf hun eten en drinken mee. Na de prijsuitreiking fietsen we weer naar ons IKC. Dit zal rond 14.30 uur zijn.  
In deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage de uitnodiging voor de Koningsspelen, ook krijgen alle oudsten van het gezin 
deze vandaag mee naar huis. 
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Streetwise  
Wij als IKC vinden het belangrijk dat alle leerlingen veilig leren omgaan met het 
drukke verkeer. Daarom doen wij op 15 april mee met Streetwise. Dat is een 
praktische training in verkeersvaardigheid speciaal voor basisscholen. Dit programma 
is samengesteld in samenwerking  met de ANWB. Elke groep heeft een eigen 
programma. Dit zal gewoon onder schooltijd plaatsvinden. Uw zoon/dochter 
ontvangt nog een brochure met extra informatie.      
 
Theater  
Maandag 8 april vindt er een voorstelling plaats in het theater. Alle kleutergroepen 
zijn daarbij welkom. De geplande voorstelling wordt vervangen door Rood capeje. Wilt U weten waar het over gaat?  
Check deze site: op https://www.iudk.nl/product/224270/rood-capeje  
 
Wisselpiraat  
Donderdag 11 april treden de groepen 1/2 C en 5 op. Het wordt een interactieve wisselpiraat. Om de quiz “petje 
op/petje af” te spelen, mogen alle kinderen een pet meenemen. Het thema van deze wisselpiraat is ‘De 
Koningsspelen’. 

 

Ouders 
 
Praktijkgroep gestart  
Na een informatieavond met enthousiaste ouders werd op donderdag 28 februari de eerste bijeenkomst van de 
praktijkgroep gehouden. De leerlingen waren enthousiast en hebben elkaar verteld over hun talenten. Zij hebben op 
een praktische manier geleerd op verschillende vakgebieden. Ook was er een samenwerking met de peutergroep van 
het Talent. Op donderdag 14 maart hebben zij een masterclass koken gevolgd op het Symbion in Didam. Gisteren 
stond er op het Symbion een tweede masterclass op de agenda, een masterclass Techniek. Wij zijn erg blij met deze 
samenwerking, naast de kennis van de vakdocenten, is er ook een praktische ruimte beschikbaar waar 10 leerlingen 
tegelijk bezig kunnen zijn met hun opdracht.    
Binnen onze regio zijn wij (IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn) de eerste scholen/IKC’s die de praktijkgroep tot 
uitvoering heeft gebracht. Met deze realisatie hopen we dat we deze leerlingen tegemoet kunnen komen doordat 
zij op een praktische wijze hun talenten kunnen laten zien en succeservaringen op doen. De leerlingen van de 
praktijkgroep komen ongeveer eens per twee weken op donderdag bij elkaar. Het gaat om leerlingen uit de groepen 
6,7 en 8 waar door de intern begeleider is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor de praktijkgroep. 
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 20 t/m donderdag 23 mei 2019 zal de avondvierdaagse plaatsvinden. Binnenkort krijgen de leerlingen 
hierover een brief mee naar huis met verdere informatie en een inschrijfformulier. Op woensdag 17 april en 
donderdag 18 april kunt u van 08.20 - 08.45 uur het inschrijfformulier samen met het inschrijfgeld (gepast) in een 
gesloten envelop en voorzien van naam inleveren op school in de speelzaal bij de inschrijftafel.  
Als u zich deze dagen niet inschrijft, dient u zelf voor de inschrijving zorg te dragen via www.avondvierdaagse.nl  
De Wissel/OV is dan niet verantwoordelijk voor het verdere verloop van de inschrijving. 
 
Goede doelendag/markt  
Vrijdag 24 mei zal in het teken staan van onze goede doelendag. Afsluiting van deze dag ons jaarlijkse Guatemala 
marktje. Deze schooldag krijgen de leerlingen een aangepast programma. Een gezamenlijke opening, verschillende 
workshops en onze kindermarkt. Dit alles zal samen worden georganiseerd met juf Trudy en 2 oud-leerlingen Indy en 

Teun. Zij werken samen met de stichting Asociación Constru Casa. Ook dit jaar zal de opbrengst van de 
kindermarkt gaan naar dit project. Indy en Teun zullen met dit geld in 2020 in Guatemala een huis gaan bouwen. 
Voorafgaand zullen alle leerlingen van juf Trudy een korte presentatie krijgen. U ontvangt snel meer informatie over 
deze feestelijke dag. 
 

https://www.iudk.nl/product/224270/rood-capeje
http://www.avondvierdaagse.nl/
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Sportdag 7 juni  
Om alvast in uw agenda te noteren: vrijdag 7 juni houden wij onze sportdag op de 
atletiekbaan van AV De Liemers. Om deze dag goed te laten verlopen, hopen we op 
de hulp van u als ouders/verzorgers. Vooral in de groepen 1 t/m 3 is er voldoende 
hulp nodig. De brief met informatie en opgavestrookje krijgt u van ons t.z.t. 

 
 
IKC Raad 

 
In de vergadering van 12 maart jl. hebben wij gesproken over het oudertevredenheidsonderzoek. We hebben 
gekeken naar de uitkomsten van zowel leerlingen, ouders en leerkrachten. Het resultaat mag er zijn! De uitkomsten 
van het tevredenheidsonderzoek worden verderop in deze nieuwsbrief toegelicht. Verder hebben wij gekeken naar 
een eerste schets van de formatie wat betreft de groepen voor het schooljaar 2019 – 2020.  
 
De volgende IKC-raad vergadering vindt plaats op 7 mei aanstaande. Op de website staat het jaarverslag van de IKC 
Raad 2017 – 2018, ook de notulen van de laatste bijeenkomsten zijn hier te lezen. 

 
Vakantierooster 2019-2020  
 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie (carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie ( incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart ( + vrijdag) 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 
Tevens zullen er nog 7 studiedagen worden gepland. Deze studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend, maar 
zullen wij vóór de zomervakantie met u communiceren.  
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Terugkoppeling Tevredenheidsonderzoeken leerlingen/ouders/medewerkers  
IKC De Wissel heeft in november 2018 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek 
& Advies. In dit onderzoek is aan ouders, leerlingen groep 6 t/m 8 en medewerkers de mogelijkheid geboden om 
over verschillende (beleids)terreinen hun mening te geven en eventuele verbeterpunten aan te dragen. Het 
onderzoek is vroegtijdig aangekondigd, door DUO uitgezet en ook is er per mail driemaal een herinnering uitgegaan. 
Begin februari hebben wij de uitslagen ontvangen. De resultaten zijn reeds met de IKC raad en met het team 
besproken.  
 
Behalve dat er is gekeken naar de huidige tevredenheid, is er ook gekeken naar eventuele veranderingen t.o.v. het 
onderzoek dat in 2016 heeft plaatsgevonden en heeft DUO gebruik gemaakt van de benchmark primair onderwijs. 
De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft verricht onder 
leerlingen, ouders en medewerkers in het primair onderwijs.   
 
Als IKC zijn wij eg tevreden met de resultaten, op alle aspecten scoren wij hoger dan de benchmark en hoger dan de 
resultaten uit 2016. Natuurlijk zien wij ook mogelijkheden tot verbetering. Vanuit de opbrengsten zullen wij plannen 
maken om aan deze verbetering te werken. Dit vraagt tijd, toch willen wij alvast een globale terugkoppeling geven. 
 
Leerlingtevredenheidsonderzoek (leerlingen groepen 6, 7 en 8. Totaal 85 leerlingen).  
 

 Gemiddelde  Benchmark PO Onderzoek 2016 

Algemene tevredenheid 8.5 8.0 8.1 

Juf/meester 9.0 8.8 9.0 

Veiligheid op school 8.9 8.5 Geen gegevens 

Voorzieningen 8.9 7.5 7.4 

Welbevinden 8.8 8.6 8.6 

Gepersonaliseerd leren  8.8 8.5 Geen gegevens  

Onderwijs  8.4 8.1 8.3 

Praktische vaardigheden 8.1 7.7 Geen gegevens 

 
Meest tevreden: Goede lessen, leuk schoolplein, juf/meester kan goed uitleggen, juf/meester geeft goed les en een 
fijn schoolgebouw.  
 
Minst tevreden: Leren betrouwbare informatie op internet te vinden, genoeg in groepjes werken, leren hoe het beste 
te leren en leren een goede spreekbeurt te maken.   
 
Oudertevredenheidsonderzoek (97 ouders, respons van 48%) 
 

 Gemiddelde  Benchmark PO Onderzoek 2016 

Algemene tevredenheid 7.9 7.6 7.7 

leraar 8.6 8.4 8.3 

Schoolleiding/directie 8.4 7.8 6.4 

Sfeer  8.3 8.1 8.2 

Onderwijs 8.2 7.8 7.8 

Communicatie  8.2 7.5 6.8 

Veiligheid op school 8.0 Geen gegevens  Geen gegevens 

Algemene ontwikkeling 8.0 7.5 7.9 

Voorzieningen 7.9 7.7 6.7  

Gepersonaliseerd leren 7.2 Geen gegevens  Geen gegevens  

 
Meest tevreden: Kan met vragen bij de leerkracht terecht, informeren over belangrijke data, leraren goed contact 
met ouder, leraren zorgen voor prettige sfeer en een goed contact met kinderen. 
 
Minst tevreden: Goede sportfaciliteiten, voldoende aandacht voor leerlingen met problemen, aandacht voor talenten 
van kinderen en op eigen manier kunnen leren.     
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Medewerkersonderzoek  (22 medewerkers, respons van 90%) 
 

 Gemiddelde  Benchmark PO Onderzoek 2016 

Algemene tevredenheid 
werk 

9.5 8.4 8.8 

Sfeer 9.8 8.6 8.8 

Directeur 9.8 8.1 6.3 

Samenwerking 9.5 8.0  8.7 

Communicatie 9.2 7.3 8.2 

Onderwijs 8.9 8.2 8.4 

Inhoud van het werk 8.9 8.0 8.5 

Persoonlijke 
ontwikkeling  

8.9 7.6 7.3 

Werkomstandigheden 8.9 7.8 8.1 

 
Meest tevreden: Directeur ondersteunt waar nodig, organiseert de school goed en heeft een duidelijke 
onderwijskundige visie, medewerkers trots op De Wissel.  
 
Minst tevreden: Toekomen aan voorbereiden werk, huisvesting en voldoende tijd om aan alle 
kinderen/onderwijsbehoeften tegemoet te komen.    
 
Alle items worden op detailniveau door de IKC raad en het team verder doorgelopen en mogelijke verbeteracties 
zullen worden ingezet. Hierover zullen wij u steeds informeren. We danken alle deelnemers voor hun inzet. Samen 
iedere dag een stapje beter. 
 

Opvang 
 
Nieuws vanuit dagopvang en peutergroep 
De afgelopen weken zijn ook wij druk geweest met het thema “Op de boerderij.” Voor de jongste kinderen waren er 
veel ontdekactiviteiten, hoe voelt hooi nu precies? Op deze manier wordt de sensomotorische ontwikkeling 
gestimuleerd, zoals hieronder te zien is op de foto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de peutergroep hebben we een grote tractor gemaakt. De kinderen 
vonden het geweldig, iedereen wilde wel eventjes rijden! Daarnaast zijn er 
natuurlijk verschillende uitjes naar de kinderboerderij geweest. Het thema 
leefde erg bij de kinderen! 
 
Komende weken werken we natuurlijk aan het thema Pasen en Koningsdag! 
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Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang IKC De Wissel voor kinderen van 0-4 jaar locatie Het Talent  
- Peuteropvang IKC De Wissel voor kinderen van 2-4 jaar locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang IKC De Wissel 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 5 april Belangstellenden Nieuwsbrief 8 uit 

Vr 5 april gr 1 t/m 8 Keuzecursus 3 

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

Di 9 april  gr 7 Praktijk verkeersexamen 

Di 9 april gr 1 t/m 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 Koningsspelen 

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 Vakantie 

Ma 6 mei gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Di 7 mei gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Vr 10 mei Belangstellenden Nieuwsbrief 9 uit 

Ma 13 mei gr 3,3/4,4,5,5/6,6/7 Theaterbezoek 

Wo 15 t/m vr 17 
mei 

gr 8 Kamp  

Ma 20 mei gr 1 t/m gr 8 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Ma 20 t/m do 
23 mei 

Belangstellenden A 4 daagse 

Do 23 mei gr 1/2 B en 7 Wisselpiraat 

Vr 24 mei gr  1 t/m 8 Goede doelendag/markt 

Do 30 t/m vr 31 
mei 

gr 1 t/m gr 8 Hemelvaart. Alle leerlingen vrij 

Vr 7 juni gr 1 t/m 8 Sportdag 

Vr 7 juni Belangstellenden Nieuwsbrief 10 uit 

  

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