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Nieuwsbrief 

]  

 5 juli 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Het is bijna zover……..VAKANTIE!!!  
 
We staan aan de start van een welverdiende zomervakantie. De slotavonden gehad, wat hebben de kinderen het 
allemaal super gedaan, afscheid genomen van leerlingen, de lokalen opgeruimd en de laatste werkjes mee naar huis. 
Ook is er kennisgemaakt met de leerkracht van volgend jaar. Niets staat een goede vakantie dan nog in de weg. 
 
Onderwijsinhoudelijk hebben we met elkaar geprobeerd dit jaar weer een aantal stappen te zetten. Alert te zijn op 
een goede communicatie, maar ook qua uitstraling het één en ander anders vorm te geven. Mooie ontwikkelingen 
waar we komend schooljaar ook zeer zeker mee door zullen gaan.  
 
Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we deze positieve ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar door 
weten te trekken. Op deze wijze krijgen kinderen op IKC De Wissel ook volgend schooljaar weer onderwijs en opvang 
op maat en krijgen onze leerlingen extra ondersteuning/ begeleiding waar nodig. Als IKC blijven we ons ontwikkelen 
en gaan we voor mooie resultaten. Elke dag leren onze kinderen er weer wat bij! Maar bovenal willen we dat alle 
kinderen met heel veel plezier het IKC bezoeken. 
 
Namens het hele team van IKC De Wissel danken wij jullie allemaal voor jullie inzet en bijdrage het afgelopen jaar. 
Wij wensen iedereen een hele mooie zomervakantie toe en zien jullie na de vakantie héél graag weer gezond en 
uitgerust terug. 
 
Geniet ervan!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       De sterren van groep 8!! 
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Uit de groepen 

 
Afscheid leerlingen  
Tegen het einde van het schooljaar nemen wij afscheid van een aantal leerlingen: Groep 8 gaat ons verlaten! Wij 
nemen dus afscheid van:  Floris, Indy, Iris, Roel, HugoJulian, Lotte H., Jasmijn, Roos, Lara, Floor, Jane, Romee, Emma, 
Colin, Patries, Fenne, Eline, Bram, Vera, Joaquin, Isa, Stan, Jip, Judith, Lotte W. en Wessel. 
 
Ook zwaaien wij Ayda Ela, Mason & James, Lars, Ella en Amy uit.  

Allemaal ontzettend veel succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van! 

Nieuwe leerlingen die bij start nieuwe schooljaar gaan beginnen op IKC De Wissel  
In groep 1-2A: Sven Bus , Jari Braam en Izzy van Weert 
In groep 1-2B: Logan Jansen, Noëlle Beijer, Dycke Markerink, Isabel van der Maden, Reva Staring,  

Stella de Ruiter en Yara Wanders 
In groep 1-2C: Viktor Hoegen, Sem Salomons, Aissa Senghore, Eline Frericks, Esmée Scharrenberg, Leah Aardema en 

Noa van Luipen 
In groep 6: Sofia Wiegerink 
 
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Het schooljaar zit er alweer op. Het was een heerlijk schooljaar met veel gezellige kleuters. Wij hebben ondertussen 
afscheid genomen van groep 2. Wij wensen deze leerlingen veel succes in groep 3. Na de zomervakantie zullen wij 
weer starten met nieuwe kleuters in onze groepen. Deze kleuters hebben op de Wisselochtend al kennisgemaakt.  
Wij hebben ook voor de kleutergroepen allerlei nieuwe kleutermaterialen besteld en tevens zal 
onze kleutergang een metamorfose krijgen. Wij hopen dat alles op tijd af is wanneer de deuren 
weer open gaan. Wij hebben er weer veel zin. 
Tijdens onze startvergadering zullen wij de nieuwe thema’s bespreken voor in het nieuwe 
schooljaar. Deze zullen wij in de eerste nieuwsbrief met u delen. Voor nu een fijne 
zomervakantie en bedankt voor de fijne kleuterjaren! 
 

 

Ouders 
 
Praktijkgroep  
Afgelopen jaar zijn we een praktijkgroep gestart voor 10 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van IKC  De Tamboerijn en IKC 
De Wissel. De leerlingen hebben tijdens deze lessen ervaring opgedaan in de praktijk. Onder andere het volgen van 
masterclasses op Het Symbion en het bezoeken de COOP en de kinderboerderij. Aan het eind van het jaar hebben de 
leerlingen aan hun klasgenoten verteld wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben. Volgend schooljaar zal de 
praktijkgroep worden voortgezet op de woensdagochtend.   
 
Projectgroep 2018-2019  
Het afgelopen schooljaar hebben er projectgroep lessen voor leerlingen van IKC De Tamboerijn en IKC De Wissel 
plaatsgevonden in Het Talent. We hebben enorm veel gedaan dit jaar en willen hier graag even op terugkijken. 
Komend schooljaar gaat er hier en daar iets veranderen, vandaar dat we ook vooruit zullen kijken.   
Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst met Projectballade gewerkt in de groepen 3, 4, 5 en 6. Leuke thema’s 
waar de leerlingen zelfstandig, maar ook samen met anderen aan konden werken. Eerst informatie verzamelen over 
een onderwerp en daarna op een creatieve manier het geleerde toepassen. Wij zijn hier erg tevreden over en zullen 
dit blijven gebruiken. Bij groep 7 en 8 maken we hiervoor gebruik van de Digitale Topschool. Ook daar zijn we heel 
tevreden over. We hebben ook allerlei andere thema’s behandeld. We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe je 
PowerPointpresentaties moet maken en waar je op moet letten bij het presenteren. We hebben ook een 
escaperoom gemaakt met de bovenbouwgroepen. 
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Er is ook aandacht besteed aan de executieve vaardigheden zoals; plannen, omgaan met tegenslag, je eigen mening 
geven, starten aan een taak en je aandacht bij de taak houden en het omgaan met elkaar. Dit leidde veelal tot mooie 
gesprekken en mooie leermomenten. We hebben het jaar afgesloten met het maken van een vakantieboek bij groep 
3/4/5 en in de bovenbouwgroepen met een echte schaakcompetitie.  
In het nieuwe schooljaar zal de projectgroep blijven bestaan. Per half jaar bekijken we welke leerlingen d.m.v.  de 
projectgroep nog extra uitgedaagd kunnen worden en welke leerlingen genoeg hebben aan het leerstofaanbod in de 
klas. We zijn ieder jaar bezig om de projectgroep te blijven verbeteren/ontwikkelen. Komend schooljaar is er meer 
effectieve tijd voor de verschillende niveaugroepen. Op dinsdag zullen de groepen 6 t/m 8 anderhalf uur per 
niveaugroep hebben voor de projectgroep. De groepen 4 en 5 zullen op de woensdag anderhalf uur projectgroep 
hebben. Ook gaan we voor het eerst voor leerlingen uit de groepen 2 en 3 een projectgroep starten. Juf Tessa zal de 
groepen 6 t/m 8 begeleiden en juf Annemieke de groepen 2 t/m 5. 
De manier van werken zal komend schooljaar hetzelfde blijven, ook qua samenwerking met IKC De Tamboerijn. Er zal 
weer aandacht worden besteed aan verrijking en verdieping, maar ook aan sociale- en executieve vaardigheden. 
Over de projectgroep voor groep 2 en 3, zullen we u later meer vertellen. 
 
Gymtijden 2019-2020  
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal voor de groepen 3 t/m 8 alleen op de maandag gym worden gegeven. We 
kunnen namelijk gelijktijdig gebruik maken van twee zalen naast elkaar bij sporthal Lentemorgen. Dit is vanaf het 
nieuwe schooljaar nu onze gymzaal. Op de eerste maandag wordt er nog niet gegymd! 
 
Nieuwe methode voor Schrijven 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij met een nieuwe methode starten 
voor schrijven. Deze methode gaan wij gebruiken voor de groepen 3 t/m 8. Wij 
vinden dat deze methode het beste aansluit bij hetgeen wij onze leerlingen met 
schrijven willen leren. De methode waar wij voor gekozen hebben heet: Handschrift. 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit werd in de afgelopen jaren als positief ervaren. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat IKC De 
Wissel zich weer inschrijven voor het gratis EU-schoolfruit. We horen in september of we zijn ingeloot. U wordt op 
de hoogte gehouden. 
 
Wisselpiraat  
Hierbij de planning van de Wisselpiraat voor dit het nieuwe schooljaar. 
 
Donderdag 10 oktober groepen 1/2C en 4 en 8 
Donderdag 28 november groepen 7/8 en 3 
Donderdag 13 februari groepen 4/5 en 5  
Donderdag 26 maart groepen 1/2B en 6/7 
Donderdag 23 april  groepen 1/2A en 6 
 
U bent als ouder/belangstellende van harte welkom op de betreffende donderdag dat uw kind de Wisselpiraat heeft. 
We starten voortaan om 08.30 uur en het duurt tot maximaal 9.30 uur. 
 
Reminder: 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 
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Belangrijke data schooljaar 2019-2020  
Eerste schooldag   maandag 19 augustus 2019  
Informatieavond  donderdag 29 augustus 2019 19.45 -21.15 uur  
Schoolfotograaf  donderdag 19 september 2019  
Presentatie groepen  vrijdag 20 september 2019 (tijden volgen begin nieuw schooljaar) 
Rapport mee   donderdag 20 februari en donderdag 2 juli      
Kijkavonden   dinsdag 22 oktober en donderdag 26 maart ( 18.30 – 19.30 uur)  
Studiedagen groep 1 t/m 8 donderdag 5 september 2019, vrijdag 6 september 2019, maandag 28 oktober 2019, 

dinsdag 4 februari 2020, woensdag 25 maart 2020, maandag 25 mei 2020 en 
vrijdag 19 juni 2020.                       

Sinterklaas   donderdag 5 december 2019  
Kerstviering   woensdag 18 december 2019  
Carnaval   vrijdag 21 februari 2020  alle kinderen om 12.00 uur vrij!!   
Keuzecursus   vrijdag 6, vrijdag 13 en vrijdag 20 maart 2020  
Kamp groep 8 Data zijn nog onder voorbehoud, dus zullen wij de definitieve data begin nieuw 

schooljaar communiceren.  
Goede doelendag  vrijdag 29 mei 2020 (Guatemalamarktje is hier onderdeel van)  
Slotavonden   dinsdag 7 en woensdag 8 juli 2020    

Laatste schooldag  vrijdag 10 juli 2020 (alle kinderen om 12.00 uur vakantie)  
 
Bedanken ouders  
De Wissel werkt al lang en prettig samen met de ouders van de kinderen op ons IKC. Wij willen hier nogmaals onze 
dank en bewondering over uitspreken. Al die ouders die steeds weer opnieuw klaar staan om samen met het team 
ervoor te zorgen dat er van alles extra kan gebeuren. Namens alle kinderen en de collega’s van IKC De Wissel 
HARTELIJK DANK VOOR UW INZET! Zonder uw hulp zijn we nergens! 

 
Vakantiebieb 
Dankzij de jeugdboeken in de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is geweldig, want 
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau. Ook jongeren hebben baat bij het lezen tijdens de 
vakantie. Voor hen zijn er in de VakantieBieb ook genoeg leuke boeken te vinden. De app is het zomercadeautje van 
de bibliotheek: gratis te downloaden, zonder lidmaatschap van de bibliotheek. De VakantieBieb voor de 
jeugd is drie maanden open: van 1 juni tot en met 31 augustus 2019. 
Voor jeugd van 6 t/m 18 jaar. 
 
De VakantieBieb 2019 bevat 30 titels voor 4 leeftijdscategorieën: 9 titels voor 6-9 jaar, 9 titels voor 9-12 jaar, 6 titels 
voor 12-15 jaar en 6 titels voor 15-18 jaar. Kinderen kunnen genieten van onder meer Keesie Kippenkop-de 
rioolridder van Jozua Douglas, Gips van Anna Woltz, jongeren hebben de keuze uit o.a. Wildvan Mel Wallis de Vries 
en De afstand tussen jou en mij van Marina Gessner. 
Alle titels uit de VakantieBieb zijn vanaf 1 september te leen via jeugdbibliotheek.nl of de e-books-app van de online 
Bibliotheek. De geactualiseerde instructie VakantieBieb voor leesconsulenten is vanaf medio mei te vinden in 
de toolkit Lezen. 
 
De VakantieBieb is ook een onderdeel van Vakantielezen. Lees in het nieuwsbericht over Vakantielezen 

 

Opvang 
 
Nieuws vanuit de baby- en peutergroep van IKC De Wissel (locatie Talent) 
Op de babygroep hebben de oudste kinderen geverfd met ijsblokjes, dat was wel heel bijzonder! Terwijl de oudsten 
druk aan het verven waren, waren onze jongsten de ruimte in de grote grondbox aan het ontdekken. Daar is ook 
zoveel te zien en te beleven!  
 
Mocht u nog interesse hebben in onze babygroep, op dit moment hebben we nog ruimte, dus kom gerust een 
keertje kijken! Een rondleiding aanvragen kan heel gemakkelijk via onze site  
https://zonnekinderen.nl/locaties/kdv-ikc-de-wissel-kdv-het-talent/ 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten/nieuws/vakantielezen-2019--versla-de-vakantiedip.html
https://zonnekinderen.nl/locaties/kdv-ikc-de-wissel-kdv-het-talent/
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Alle kinderen hebben afgelopen vrijdag genoten van Modderdag! 
Allemaal naar buiten op blote voeten, samen modder maken en lekker 
kliederen! Ook in de vakantie gaan wij elke dag naar buiten, als het 
even kan staat de waterkraan aan. Op deze manier is er elke dag kans 
op veel modder! 
 

Nieuws vanuit de BSO 
De afgelopen weken zijn wij wat afgeweken van onze planning 
vanwege het hitteprotocol. Wel stond hier een heleboel waterpret 
tegenover! Van lekker baden in de kinderzwembadjes, tot een heus 
watergevecht met waterballonnen. Met het warme weer kon een 
waterijsje natuurlijk ook niet ontbreken. Ook kunnen wij met trots 
vertellen dat sinds kort het hele gebouw voorzien is van airco’s. 
Voor alle kinderen van de BSO ligt er een spel klaar. Zij krijgen namelijk 
voor de vakantie een ‘Ganzenbord BSO editie’ mee naar huis . Op de 
BSO wordt er ook al druk gespeeld met dit spel.  
 
Wij gaan in de vakantie gewoon door met onze activiteiten. Voor 
degenen die wij niet meer zien, alvast een hele fijne vakantie gewenst! 
 

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 

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 5 juli Belangstellenden Nieuwsbrief 11 uit 

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

Ma 19 aug gr 1 t/m 8 Eerste schooldag  

Do 22 aug Ouders/verzorgers van 
kleuters die in nov-dec 
2019 op ons IKC starten 

Informatie avond, inloop 19.45 uur, start 20.00 uur.  

Ma 26 aug gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Do 29 aug Ouders/verzorgers van 
leerlingen gr 1 t/m 8 

Informatieavond, inloop 19.45 uur met koffie/thee. Aanvang 
20.00 uur 

Vr 30 aug Belangstellenden Nieuwsbrief 1 uit ( in plaats van 6-9-2019) 

Vr 30 aug Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

Ma 2 sept t/m 
vr 13 sept 

gr 1 t/m 8 Startgesprekken 

Do 5 sept t/m vr 
6 sept 

gr 1 t/m 8 Studie - 2 daagse voor de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers IKC De Wissel. Alle kinderen vrij 

Vr 13 sept Peuters Peutergym in onze speelzaal door sportcoach van Zonnekinderen 
8.45 uur – 09.30 uur 

  
Fijne vakantie gewenst  

Het team, de IKC-raad en OV-leden van IKC De Wissel wensen al onze leerlingen en hun ouders 
een hele fijne zonnige zomervakantie toe. We hopen jullie allemaal weer uitgerust terug te zien 
op maandag 19 augustus.   
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