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 7 juni 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Na deze week nog maar 4 schoolweken en dan begint de zomervakantie. Wat gaat zo’n jaar toch snel! De toetsen 
zijn zo’n beetje afgerond, waardoor we toe kunnen gaan werken naar een goede afronding van dit schooljaar.  
 
Inhoudelijk is er weer veel bereikt dit jaar, tevens zijn er weer concrete plannen voor komend schooljaar opgesteld. 
Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Twee weken geleden hebben wij enorm genoten van onze eerste Goede doelendag. Waar we al jaren het 
Guatemalamarktje organiseerden, hebben we er dit jaar voor gekozen hier een Goede doelendag van te maken, 
waarbij het marktje de afsluiting was. Wat een mooi bedrag is er opgehaald, super gedaan allemaal!!  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu eerst nog een aantal weken waarin we zullen gaan genieten van de slotavonden, we afscheid zullen nemen van 
de leerlingen uit groep 8 en iedereen kennis zal maken met de nieuwe leerkrachten(en).  
 
Nog een paar hele fijne schoolweken gewenst. 
 
Vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel 
     

Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De laatste weken komen eraan. Wij kijken terug op een fijn schooljaar, met leuke thema’s en uitstapjes, veel 
gezelligheid, fijne gesprekken, maar vooral met veel plezier. Wij zullen de laatste weken werken aan het thema 
vakantieplezier! Op woensdag 19 juni vieren de juffen hun verjaardag in de kleuterklassen. De kleuters ontvangen 
volgende week hiervoor een uitnodiging. Ook zijn wij op zoek naar ouders die op maandag 1 juli onder schooltijd 
willen helpen met het schoonmaken van materialen. U mag zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht. 
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Goede doelen dag  
Beste kinderen, ouders en iedereen die eraan heeft bijgedragen om de “goede doelen dag” tot een groot succes te 
maken. Namens de leerlingen van het Liemers College, de stichting Constru Casa en zeker ook namens mijzelf, heel 
veel dank voor jullie creatieve en kooplustige bijdrage aan het marktje. Wat een prachtige opbrengst van € 1359,85! 
Het geeft de leerlingen een flinke duw naar het doel dat ze willen bereiken, namelijk de reis naar Guatemala maken 
en daar een huisje voor één van de allerarmste gezinnen gaan bouwen. Wij hopen allemaal dat ze het gaan halen! 
De stichting Constru Casa is heel dankbaar voor het initiatief en wil ze ook graag helpen waar het kan. Een ervaring, 
die ze niet meer gaan vergeten. Deze keer kan ik zeggen: “ik weet er alles van!” Nogmaals dank 
jullie wel allemaal. Het was een prachtige dag! 
Juf Trudy 
 
Gastles over de bij  
Leerlingen van het Candea College hadden een project op school met als thema: red de bij.  
Eén van deze leerlingen betreft een oud leerling van IKC De Wissel. Zij hebben in de groepen 5, 
5/6 en 6/7 een prachtige presentatie gegeven. Om meer bijen in onze omgeving te krijgen, zullen er meer bloemen 
moeten komen. De leerlingen hebben met sponsorgeld bloemenzaad en diverse planten gekocht. Met toestemming 
van de gemeente mochten onze leerlingen dit in de volle grond zetten. De gemeente vond ons bloembollenplekje 
een geschikt stuk grond. IKC De Wissel is daar blij mee, een aantal klassen zullen hier iedere dag van kunnen 
genieten. Net voor de zomervakantie gaan we weer bijen tellen in de hoop dat ze op de bloemen afkomen en het 
aantal bijen zal toenemen. 

  
      

Ouders 
 
Terugblik studiedag 20 mei en vooruitblik studiedag 13 juni  
Maandag 20 mei hebben we met het team van IKC De Wissel een studiedag gehad. Deze dag hebben we onder 
andere de plannen van dit jaar geëvalueerd en hebben we speerpunten (projectplannen) voor komend jaar 
vastgesteld. We hebben met z’n allen kunnen concluderen dat we het afgelopen jaar hele mooie stappen hebben 
gezet en veel nieuwe ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Zo hebben we dit jaar gewerkt aan een nieuwe vorm 
van oudergesprekken (onze driehoeksgesprekken), hebben we op het gebied van ICT weer een aantal stappen gezet 
en keuzes gemaakt, zijn we met het Expliciete Directie instructie (EDI) model aan de slag gegaan, is er gewerkt aan 
de inhoudelijke doorgaande lijn binnen ons IKC (met name van peuter naar kleuter) en hebben we de praktijkgroep 
ingevoerd.   
 
Behalve dat we een aantal plannen van dit jaar volgend jaar een vervolg geven, zullen we ons volgend jaar ook gaan 
richten op een eventuele nieuwe methode voor natuur & techniek, maar misschien ook wel voor het technisch 
lezen, zullen we de overstap maken van Digiduif naar Parro, zullen wij onze huidige rapporten eens goed onder de 
loep nemen en misschien wel aanpassen, willen wij in het kader van ouderbetrokkenheid wederom een aantal 
thema avonden organiseren en zullen wij investeren in excursies voor de kinderen in het kader van de 
maatschappelijke verbreding. Uiteraard houden we u volgend schooljaar op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Donderdag 13 juni staat er weer een studiedag gepland. Elk schooljaar blikken wij in het midden en aan het einde 
van het schooljaar terug op de voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken 
naar de resultaten van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk niveau. We bekijken de punten 
waar we trots op mogen zijn, maar stellen ook actiepunten op. Deze actiepunten en de bevindingen van de huidige 
leerkracht(en) vormen dan weer de basis voor de overdracht naar de nieuwe leerkrachten van volgend jaar.  
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Nieuwe vorm van oudergesprekken  
Het afgelopen schooljaar hebben we vanuit de projectgroep Ouderbetrokkenheid de start gemaakt met een nieuwe 
vorm van oudergesprekken, de driehoeksgesprekken. Deze nieuwe manier van oudergesprekken is ons erg goed 
bevallen. Het is mooi om in gesprek te gaan met het kind. We hebben deze gesprekken als zeer waardevol ervaren 
en gaan vanaf komend schooljaar deze vorm van gesprekken kind-ouders-leerkracht voortzetten. We hebben 
besloten om dit te doen vanaf groep 2. De kinderen van groep 1 mogen bij een oudergesprek aanwezig zijn, maar 
hier zal het gesprek nog wat meer door de leerkracht en de ouders worden gevoerd.  
 
De opzet is nu dat er in groep 1 een startgesprek plaatsvindt met een of meerdere vervolggesprekken.  
Vanaf groep 2 zijn het 3 driehoeksgesprekken in het schooljaar, waarbij het eerste driehoeksgesprek aan het begin 
van het schooljaar zal worden gepland. Juist door direct aan het begin van het schooljaar met elkaar in gesprek te 
gaan en elkaar te leren kennen. Samen vormen we een helder beeld van de onderwijsbehoeften, waarvan het kind 
de eigenaar is. 
 
Wij hopen met deze vorm van oudergesprekken een positieve impuls te geven aan de samenwerking tussen leerling, 
ouder(s) en leerkracht. Leerling, ouders en leerkracht(en) zij en zij op IKC De Wissel. 

 
Studiedagen 2019-2020 
Voor komend schooljaar zijn dit onze studiedagen voor het team, alle kinderen zijn dan vrij: 
 
Donderdag 5 september 2019  Woensdag 25 maart 2020 
Vrijdag 6 september 2019  maandag 25 mei 2020 
Maandag 28 oktober 2019  Vrijdag 19 juni 2020 
Dinsdag 4 februari 2020 
  
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar (vrijdag 5 juli) ontvangt u ook de overige belangrijke data. Het 
vakantierooster voor komend schooljaar heeft u eerder al ontvangen, maar zullen wij dan ook nog een keertje 
communiceren.    
 
Formatie  
Alle scholen/IKC’s die vallen onder het schoolbestuur van LiemersNovum, zullen in de week van 17 juni hun formatie 
naar ouders communiceren. Dat betekent dat ook wij nog even moeten wachten, voordat wij de formatie van 
komend schooljaar met u en de kinderen kunnen delen. Wel kunnen wij u alvast melden dat wij ook komend jaar 11 
groepen zullen formeren. Drie groepen 1/2 en één losse groep 3. De overige groepen zullen als groep doorschuiven, 
waardoor de volgende groepsverdeling ontstaat: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3, 4, 4/5, 5, 6, 6/7, 7/8 en 8.    

Avond 4-daagse 
Ook  dit jaar liepen veel leerlingen van IKC De Wissel mee met de avond4daagse. In een rode stoet was het vier 
avonden erg gezellig en werd er goed gelopen. Via deze weg willen wij alle ouders van de OV en alle andere  
hulpouders bedanken die met de voorbereidingen e/o organisatie van dit wandelevenement hebben meegeholpen! 

Let op teken! 
Teken komen steeds vaker voor in Nederland. Teken komen voor in duinen, grassen, heidegebieden, bossen, 
weilanden, tuinen en parken. Helaas is een van onze leerlingen na een schooldag thuisgekomen met een teek. Heel 
vervelend voor het kind. De teken kunnen op het hele lichaam gaan vastbijten. Let bij inspectie van uw kind vooral 
op plekken die niet zo zichtbaar zijn zoals lies, kruis, billen, oksels en achter de oren. 

 
Slotavond  
Alle groepen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de slotavond 2 en 3 juli 2019. De brief om de kaartjes te 
bestellen is 24 mei aan alle oudsten van het gezin meegegeven. Nog niet alle brieven zijn weer retour bij de 
groepsleerkracht. Meer informatie over de slotavonden ontvangt u via een aparte uitnodiging samen met de 
toegangskaartjes op 21 juni. Wel kunnen we vast melden dat de slotavonden beginnen om 18.30 uur, waarbij de 
kinderen om 18.00 uur bij Caleidoz afgezet kunnen worden.  
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Wisselochtend  
Woensdagochtend 26 juni staat van 08.30 – 10.00 uur de wisselochtend gepland. Deze 1,5 uur maken de leerlingen 
kennis met de nieuwe leerkracht(en). De huidige groep 8 is dan tot 10.00 uur vrij! Alle kinderen die start nieuw 
schooljaar op IKC De Wissel zullen beginnen, zijn voor deze wisselochtend uitgenodigd. Zoals aangegeven krijgen de 
ouders van deze kinderen voorafgaand aan de wisselochtend te horen in welke groep zij zullen instromen. 
 
Digifduif / Parro  
Vorig schooljaar zijn wij op ons IKC gestart met Digiduif. Het programma was ideaal voor het ziekmelden van 
kinderen en het inplannen van gesprekken. Echter zijn er ook een aantal problemen waar wij tegen aan zijn gelopen, 
vooral met het versturen van berichten. Aangezien onze voorkeur uitgaat naar een compleet ouderplatform, hebben 
wij besloten om na de zomervakantie te starten met een nieuw programma: Parro. 
Parro heeft een goed werkende app voor ouders en leerkrachten, vooral contact opnemen met individuele ouders 
en een groep aanmaken voor uitstapjes wordt een stuk makkelijker. Ook is Parro gekoppeld aan het 
administratiesysteem waarmee wij werken, Parnassys. Ook dit biedt veel opties en mogelijkheden.  
Digiduif stopt per 2 juli 2019. Dit betekent dat het contact de laatste week van het schooljaar via de mail zal gaan. 
Ziekmeldingen kunnen de laatste week via de telefoon/mail worden doorgegeven.  
In het nieuwe schooljaar krijgt u meer informatie over het starten met Parro. 

 
IKC raad 
 

 
 
In de vergadering van 14 mei jl. hebben wij gesproken over de ervaringen van ouders en leerkrachten met 
betrekking tot de driehoeksgesprekken. De reacties zijn positief, de gesprekken worden als waardevol ervaren. 
Verder hebben wij gesproken over de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben wij de 
formatie voor aankomend schooljaar besproken.  
 
Op de website staat het jaarverslag van de IKC Raad 2017 – 2018, ook de notulen van de laatste bijeenkomsten zijn 
hier te lezen. 
 
Laatste schooldag  
Vrijdag 5 juli start voor alle leerlingen om 12.00 uur de vakantie. De leerlingen uit groep 8 zijn deze dag al vrij.  
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Opvang 
 

Nieuws vanuit de baby- en peutergroep 
Momenteel werken wij aan het thema “In het verkeer”. Op de groep van 0 – 2 jaar zijn we aan het ontdekken! Wat 
gebeurt er met verf en scheerschuim als we daar met auto’s doorrijden? Daarnaast is de houten treinbaan ook 
helemaal favoriet. 

 

 
 
 
 

 
Op de peutergroep leeft het thema ook enorm, zo hebben we bijvoorbeeld een wandeling gemaakt op zoek naar 
verkeersborden! We hebben er super veel gevonden! We hebben het boek “Anna leert fietsen” voorgelezen en aan 
de hand daarvan is er een echte fiets op tafel gezet. Samen hebben we alle onderdelen van de fiets besproken, het 
zadel, de trappers enz.  
 

Omdat het zonnetje steeds meer begint te schijnen, kunnen we genieten van de waterpomp en de zandbak. Heerlijk 
ontdekken met water en zand. Daarnaast hebben we ook verschillende keren een bezoekje gebracht aan de 
kinderboerderij. Alle dieren zijn goed bekeken!  
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Nieuws vanuit de BSO 
De afgelopen weken stonden in het teken van ‘Wetenschap en 
zintuigen’. We hebben meerdere proefjes en onderzoeken uitgevoerd. 
Zo schreven een aantal kinderen met een verkeerde kleur stift een naam 
van een kleur op (bijvoorbeeld GEEL). Ook lieten de kinderen elkaar deze 
woorden snel achter elkaar zien, wie las als eerst de goede kleur? Ook 
stonden er activiteiten als; blindproeven/voelen, water proefjes en uitjes 
naar het bos op de planning. Door het lekkere weer hebben we veel van 
de activiteiten buiten uitgevoerd en wilden de kinderen graag 
picknicken. Al met al hebben we weer een gezellige periode achter de 
rug! 

 
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 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 

Zo 16 juni Alle vaders Vaderdag 

Wo 19 juni kleutergroepen Juffendag bij de kleuters 

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

Concert in de hal voor ouders van de groepen 3 en 3/4 om 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 08.30 – 10.00 uur. Groep 8 starten 10.00 uur 

Do 27 juni gr 1 t/m 7 Rapport mee 

Ma 1 juli kleutergroepen Schoonmaken van materialen 

Di 2 juli 
en 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 

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

 Schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 22 juni voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 bij sportpark Hengelder te 
Zevenaar van 10.30 uur t/m 14.00 uur. 
Voor meer informatie: www.dezwaluwen.nl of schoolkorfbal@dezwaluwen.nl 

 

 
 

 

http://www.dezwaluwen.nl/

