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 10 mei 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met een mooi koningsfeest en een paar heerlijke zonnige 
dagen.  
 
Tijdens de vakantie is er op IKC De Wissel hard gewerkt. Misschien was het u al opgevallen, maar een aantal zaken 
zijn flink onder handen genomen. Zo zijn er bij alle ingangen nieuwe inloopmatten gelegd, is er een muur in de hal 
wit geschilderd, hebben een aantal groepen nieuwe rolgordijnen gekregen en heeft de teamkamer en de kamer voor 
de administratie en interne begeleiding een metamorfose ondergaan. Hieronder een tweetal foto’s van onze 
vernieuwde teamkamer toegevoegd. Het is nu een multifunctionele ruimte geworden, waar overdag met kinderen 
gewerkt kan worden, er na lestijd voldoende ruimte is om met de collega’s koffie/thee te drinken en er ook 
vergaderd kan worden.   

 

 

 

 

 

We starten alweer aan de laatste periode voor de zomervakantie. Een gezellige periode waarin we uiteraard ook 
weer hard aan het werk gaan. In de komende periode staat er onder andere een studiedag gepland, gaat groep 8 op 
kamp, wordt er gewandeld tijdens de avond4daagse, houden we ons bezig met Guatemala, zijn we sportief bezig 
tijdens onze sportdag, zijn we vrij met Hemelvaart en wordt er hard gewerkt aan de slotavond. Stukje bij beetje 
werken we naar het einde van dit schooljaar toe. 

Voor nu veel leesplezier gewenst. 

Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
       

Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De laatste weken zijn alweer aangebroken. Wat gaat het schooljaar toch weer snel. Deze week zijn onze kleuters 
druk bezig geweest met hun Moederdagcadeautje. Volgende week zullen wij starten met een nieuwe thema. Wij 
gaan aan de slag met het thema ‘In het verkeer’. Doelen van dit thema vindt u weer op onze kleuterdeuren. 
Na dit thema gaan wij aan de slag met Vaderdag en dan zal het thema vakantie nog aan bod komen. Wij gaan er 
samen nog gezellige weken van maken. 
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Bezoek aan het theater 
Maandag 13 mei gaan de groepen 3, 3-4, 4,5, 5/6 en 6/7 naar het theater. De voorstelling begint om 13.00 uur en 
duurt 45 minuten. Dat betekent dat we waarschijnlijk wat later op school terug zullen zijn. Deze dansvoorstelling is 
vrolijk en het ontroert. Het gaat over de kracht en de schoonheid van de natuur. Tevens is het een duurzame 
voorstelling. Zij wekken zelf de energie op en hebben hiervoor de hulp van het publiek nodig. We zijn benieuwd.   
 
Kamp groep 8  
Groep 8 gaat van 15-16-17 mei op kamp. Op woensdagochtend 15 mei vertrekt groep 8 op de fiets naar Markant 
Outdoor Centrum in Doetinchem. Hier zal groep 8 samen met meester Daan, meester Martijn en juf Pauline allerlei 
leuke, sportieve en gezellige activiteiten gaan ondernemen. Iedereen heeft er veel zin en wij hopen op mooi weer. 
We wensen groep 8 en onze teamleden heel veel plezier. In de groepen 3/4 en 7 zal volgende week woensdag, 
donderdag en vrijdag vervanging aanwezig zijn.  
 
Bezoek aan de kinderboerderij Rosorum 
Op 27 en 28 mei gaan onze kleutergroepen een bezoekje brengen aan het Rosorum. Hiervoor zoeken wij ouders die 
groepjes willen begeleiden. Wij gaan lopend naar het Rosorum toe. Intekenlijsten vindt u binnenkort op onze 
deuren. 
 
Bezoek aan Woonhuis September  
Vrijdag 14 juni zal het laatste groepje kinderen uit groep 3 een bezoek brengen aan de mensen in Woonhuis 
September. Deze keer gaan de kinderen pannenkoeken bakken en samen eten. De kinderen verheugen zich erop! 

 
        

Ouders 
 
Muziekpresentatie  
Vanaf de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van groep 3, 3/4 en 4 blokfluitles van juf Gerdien gehad. De 
kinderen leren noten lezen en spelen op de blokfluit. Aan het eind van de 20 lessen geven de kinderen een concert 
voor hun ouders. Dit zal zijn donderdagmiddag 20 juni om 13.15 uur. U bent dan van harte welkom! 
 

 
 
Goede doelen dag op vrijdag 24 mei 
Op IKC De Wissel houden wij al jaren ons Guatemala marktje. Onze leerlingen verkopen dan spulletjes/lekkere 
dingen, of bedenken een leuke activiteit. De opbrengst gaat naar stichting Constru Casa. Juf Trudy (oud leerkracht op 
De Wissel) ondersteunt deze stichting en bouwt daar met het opgebrachte geld huisjes. Dit jaar besteden wij de hele 
dag aan dit goede doel. Wij zullen deze dag starten met een gezamenlijke opening op ons plein. Daarna zijn er in elke 
groep verschillende knutsel- en dansactiviteiten. Wij zullen deze dag afsluiten met ons marktje. U ontvangt hier 
binnenkort nog uitgebreide informatie over. Dit jaar heeft het marktje een extra tintje, omdat twee oud leerlingen, 
Indy en Teun , voor hetzelfde project gaan bouwen. Zij zullen in februari 2020 samen met nog 3 andere studenten 
van het Liemers Collega naar Guatemala gaan in het kader van het Liemers College Award. Het opgebrachte geld 
gaat dit jaar niet rechtstreeks naar de stichting, maar zullen Indy en Teun gebruiken voor het huisje dat zij zullen 
gaan bouwen. Wilt u al meer weten over deze stichting, dan kunt u kijken op de site: www.contrucasa.org. 
 
 

http://www.contrucasa.org/
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Toetsen  
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar (periode januari en eind 
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. Vanaf 27 mei starten wij met het afnemen van deze toetsen in de 
verschillende groepen. De uitslagen kunt u terugvinden in de bijlage van het rapport.  

De volgende toetsen worden door ons afgenomen: 

Groep  toets 

Groep 2 Rekenen voor kleuters 

Groep 2 Taal voor kleuters 

Groep 3 Leestechniek-AVI-DMT 

Groep 3 t/m 7  Leestempo (bij IV en V score AVI en DMT) 

Groep 4 t/m 7 Begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 7  Rekenen 

Groep 3 t/m 7 Spelling 

 
Juffendag 
Hieperdepiep hoera! De juffen van groep 3 en groep 3-4 zijn jarig en vieren deze dag op  
vrijdag 21 juni. De kinderen krijgen hiervoor nog een uitnodiging   
 
Reminder rapporten 
De komende periode gaan we weer aan de slag met de rapporten, maar nog niet alle rapporten zijn weer op  
De Wissel ingeleverd. Vraag dan ook, mocht het rapport nog niet zijn ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Alvast bedankt.   
 
Verkeersveiligheid/parkeren  
Hierbij nogmaals ons verzoek m.b.t. de verkeersveiligheid rondom ons IKC. Wij hopen dat iedereen hier alert op is, 
zodat iedereen veilig van en naar ons IKC kan komen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

 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 ons IKC op de weg stoppen om leerlingen uit te laten of om 
leerlingen in te laten stappen. Ook dit levert veel gevaarlijke situaties op. 
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Opvang 
 
Nieuws vanuit BSO: 
Tijdens de meivakantie waren er voor de BSO allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zo hebben wij onder andere 
meegedaan met de Sportdag en de Cultuurdag. Tijdens de sportdag stond teamsport en samenwerken centraal. 
Knotshockey, voetbal, slagbal en ballonnenestafette waren favoriet! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Cultuurdag hebben we ruimtefoto’s gemaakt. Zo lijkt het net alsof je een planeet aanraakt, of er zelfs op 
zit!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook samen met de peuters hebben wij een leuke creatieve activiteit gedaan. Verven met kurken en doppen!  
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Nieuws vanuit KDV: 
Tijdens de vakantie hebben we ook met jongste kinderen leuke activiteiten gedaan! Zo zijn we naar ’t Peeske 
geweest op zoek naar echte hutten! We hebben samen met de peuters van De Tamboerijn appelflapjes gemaakt, 
deze waren heerlijk! Ook zijn alle kinderen veranderd in echte spinnetjes. Kruipen, tijgeren onder de draden van het 
web en zelfs over de draden van het web klimmen. Wat konden ze dat allemaal goed! 
Daarnaast zijn alle kinderen natuurlijk druk geweest om iets moois te knutselen voor mama. Wat ze hebben 
gemaakt, dat is natuurlijk nog eventjes een verrassing! De kinderen vinden het wel een beetje spannend om een 
geheimpje te bewaren. 
 
Vanaf volgende week beginnen we met het nieuwe thema: ‘In het verkeer’ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 

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

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 10 mei Belangstellenden Nieuwsbrief 9 uit.  

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

Di 14 mei IKC Raad Vergadering IKC Raad De Wissel  

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 Avond4daagse 

Do 23 mei gr 1/2 B en 7 Wisselpiraat 

Vr 24 mei gr 1 t/m 8 en 
belangstellenden 

Goede Doelendag/markt 

Ma 27 en Di 28 
mei 

kleutergroepen Bezoek aan Rosorum 

Do 30 t/m vr 31 
mei 

gr 1 t/m gr 8 Hemelvaartvakantie 

Vr 7 juni gr 1 t/m 8 Sportdag 

Vr 7 juni Belangstellenden Nieuwsbrief 10 uit 

Ma 10 juni gr 1 t/m gr 8 2e Pinksterdag 

Do 13 juni gr 1 t/m gr 8 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Vr  14 juni gr 3 Bezoek aan Woonhuis September 

Do 20 juni gr 3  3/4 en 4 en hun 
ouders 

Concert in de hal voor ouders van die groepen 13.15 uur 

Vr  21 juni gr 3 en 3-4  Juffendag 

Wo 26 juni gr 1 t/m 7 en de 
leerlingen die in nieuwe 
schooljaar gaan starten 

Wisselochtend 

Do 27 juni gr 1 t/m 7 Rapport mee 

Vr 28 juni gr 8 Generale slotavond 

Di 2 juli gr 1 t/m 8 en hun 
ouders 

Slotavond 

Wo 3 juli gr 1 t/m 8 en hun 
ouders 

Slotavond 

Do 4 juli gr 8 en hun ouders Afscheidsavond  

Vr 5 juli Belangstellenden Nieuwsbrief 11 uit 

   

Vr 5 juli gr 1 t/m 7 Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur zomervakantie 
t/m 16 augustus 2019 
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