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Nieuwsbrief 

]  

 30 augustus 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
Na zes weken zomervakantie, zijn we vorige week weer begonnen. We hopen dat iedereen lekker uitgerust is deze 
vakantie en heeft kunnen genieten van een paar weken waarin niets hoefde. Nu weer tijd om aan het werk te gaan, 
ook op ons IKC. Behalve dat de lessen inmiddels weer zijn begonnen, hebben we gisteravond ook veel ouders mogen 
verwelkomen tijdens de informatieavond in de groepen. Blij waren wij met de opkomst en de positieve reacties. 
Heel fijn om op deze wijze met elkaar het jaar goed te beginnen.  
 
Misschien is het u al opgevallen, maar in de zomervakantie is er ook weer hard gewerkt op ons IKC. Alle grijze muren 
in de hal en gangen zijn gewit. Ook hebben de laatste groepen nieuwe rolgordijnen gekregen, zodat we nu overal 
dezelfde rolgordijnen hebben hangen. Ook de prijzen die we met De Wissel hebben gewonnen tijdens de 
verschillende sporttoernooien, hebben een nieuw onderkomen gekregen. In de gang van de groepen 1 en 2 zijn ook 
de eerste veranderingen qua inrichting zichtbaar.  
Behalve dat er binnen een en ander is opgeknapt, zijn ze vandaag ook begonnen met schilderwerkzaamheden 
buiten. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk een aantal weken duren. Wij hopen dit zo georganiseerd te 
hebben, dat de kinderen hier weinig hinder van zullen ondervinden. 
 
Vanaf volgende week staan de eerste ronde driehoeksgesprekken (het startgesprek) gepland.  
Doel van dit eerste gesprek is de kennismaking tussen leerling, ouders en leerkracht. Naast een kennismaking, 
worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken en vastgelegd. Tijdens dit gesprek maken ouders, kind 
en leerkracht afspraken met elkaar over de ontwikkeling van het kind en de mate van ondersteuning hierin. 
Ook de wijze van communicatie wordt met elkaar afgestemd en in onderling overleg wordt het tweede 
driehoeksgesprek gepland.   
 
Op vrijdag 20 september om 12.45 uur zullen wij 
officieel het schooljaar openen. Op het podium 
buiten, zullen alle groepen zich aan elkaar 
presenteren. U bent van harte welkom om naar 
onze presentaties te komen kijken. Bij slecht weer 
moeten wij de presentaties binnen houden en is het 
helaas qua ruimte niet mogelijk om als ouder 
aanwezig te zijn. Mochten wij i.v.m. het weer 
genoodzaakt zijn dit binnen te doen, dan zullen wij 
dit tijdig met u communiceren.   
 
Met z’n allen gaan we er weer een heel mooi 
schooljaar van maken!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
    
 
      
                                                                                              Team IKC De Wissel wenst iedereen een heel mooi schooljaar!! 
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Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Wat was het fijn om iedereen weer te zien na de zomervakantie. Onze kleuters keken de ogen uit naar de mooie 
kleutergang en al onze nieuwe materialen in de kleutergroepen. Ook is er al volop gespeeld aan de mooie speeltafel. 
Iedereen is weer prettig begonnen en ook onze nieuwe kleuters hebben een fijne start gemaakt op ons IKC. Wij 
hebben voor dit schooljaar weer leuke thema’s uitgezocht waar wij mee aan de slag gaan. 
Wij gaan de aankomende periode werken aan het thema : ”Dit ben ik”. U vindt onze doelen voor de komende 
periode weer terug op onze deuren. Op de oproep voor nieuwe luizenmoeders in de kleutergroepen is al positief 
gereageerd. Wel zoeken wij nog 1 of 2 moeders voor groep 1/2C. Wij gaan er weer een fijn schooljaar van maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders 
 
Schoolfotograaf  
Donderdag 19 september 2019 zal de schoolfotograaf langskomen om mooie foto’s te maken van alle 
leerlingen van De Wissel. Het gaat hierbij om klassenfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en 
zusjes samen. 
 
Net zoals vorig jaar zullen wij gebruik maken van de diensten van www.denieuweschoolfoto.nl, voor meer 
informatie kunt u op hun site kijken. De schoolfotograaf zal gebruik maken van een witte achtergrond, gelieve hier 
rekening mee te houden met de kleding. 
 
Ongeveer twee/drie weken na de schoolfotograaf ontvangt u per kind een inlogkaart met daarop een voorbeeldfoto 
en persoonlijke inlogcode. De inlogkaart met unieke code geeft u dan toegang tot de webwinkel waar de bijhorende 
foto’s kunnen worden bekeken en besteld. 
 
De kosten van het standaard fotopakket bedraagt € 12,49, dit bestaat uit 4 vellen, 3 vellen van 1 foto  (pasfoto of 
totaalfoto) met allemaal verschillende  formaten en de klassenfoto krijgt u er dan gratis bij. Het is eventueel mogelijk 
om via de site andere formaten, opties etc. te kiezen, maar dat kost dan wel meer.  
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u terecht bij Odylle Hendriks en/of  
Nancy Vink-Masbaitoeboen van de Oudervereniging.  
ov.dewissel@liemersnovum.nl  

 
Vanuit de Oudervereniging  
De bedrijvige oudervereniging (OV) van IKC De Wissel bestaat nu uit een groep van elf personen. Deze ouders zetten 
zich in voor tal van activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld binnenkort de schoolfoto en het schoolontbijt door de 
oudervereniging georganiseerd. Gedurende het schooljaar zijn er veel activiteiten die de OV coördineert.   
Mocht u meer willen weten of interesse hebben om OV-lid te worden, dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de 
OV leden of dit melden via ov.dewissel@liemersnovum.nl  
  
 

http://www.denieuweschoolfoto.nl/
mailto:ov.dewissel@liemersnovum.nl
mailto:ov.dewissel@liemersnovum.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUweKVwYDPAhXFShQKHVZXDQoQjRwIBw&url=http://mwp.pontes.nl/Home/tabid/41/ctl/Details/mid/388/ItemID/192/Default.aspx?SkinSrc%3D[G]Skins/Pontes/dusseldorp_vervolg%26ContainerSrc%3D[G]Containers/Pontes/geentitel&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNEDyIqEIhplR9ov7TBlIlx6dOO9Zw&ust=1473449469944564
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Kascommissieleden gezocht  
De activiteiten die de OV organiseert worden bekostigd door middel van de jaarlijkse ouderbijdrage. De 
penningmeester doet verslag van de uitgaven. Haar werk wordt gecontroleerd door een kascommissie. Wij zijn op 
zoek naar een ouder/verzorger die deze controlerende taak de komende twee jaar op zich wil nemen. U kunt zich 
aanmelden via penningmeesterdewissel@upcmail.nl  

  
Fietsen netjes in het rek 
Deze week zijn we gestart met het lenen van assistentie voor het goed plaatsen van de fiets in de fietsenstalling van 
de bovenbouw. Twee leerlingen uit groep 8 en onze conciërge Jos helpen de leerlingen uit de bovenbouw met het 
op een juiste manier plaatsen van de fiets. Onze fietsenstalling achter het voetbalveldje is groot genoeg, maar 
wanneer de fietsen hier kris kras neer worden gezet, dan kun je er eigenlijk niet meer in of uit zonder dat er geregeld 
fietsen vallen. Ook is het een chaos wanneer de kinderen om 14.00 uur naar huis willen gaan. Om ervoor te zorgen 
dat alle fietsen ‘s ochtends goed neergezet worden, hebben we voor deze assistentie gekozen.  

 
En wat een resultaat…….. en wat een ruimte……!!!   

 

 
 
Kinderboekenweek  
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee!’ Ook dit jaar doen we hier met het hele 
IKC aan mee. De feestelijke opening is die woensdag met alle leerlingen in de hal. Ook in de schoolbieb zal hier 
aandacht aan besteed worden!  

mailto:penningmeesterdewissel@upcmail.nl
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Voorlezen aan de kleuters  
Kinderen uit groep 6/7, 7/8 en 8 gaan vier dinsdagmiddagen een half uurtje voorlezen aan onze kleuters. Dit gebeurt 
het hele schooljaar door middel van een roulatiesysteem. Dit is elk jaar weer een groot succes. Iedere kleuter wordt 
gekoppeld aan een bovenbouw leerling en samen gaan zij op deze middagen prentenboeken lezen en/of zelf 
verhalen bedenken. Kortom, de interactie tussen beide leerlingen en de boeken staan hierbij centraal. Ook leren de 
leerlingen uit de verschillende groepen elkaar zo beter kennen. Dit is iets wat wij ook belangrijk vinden op IKC De 
Wissel. Leerlingen kennen elkaar en voelen zich veilig en vertrouwd. 
 
Project- en praktijkgroep  
Op IKC De Wissel vinden we het belangrijk dat alle leerlingen voldoende uitgedaagd worden en hun talenten kunnen 
gebruiken. Daarom bieden wij naast het reguliere aanbod een projectgroep aan voor leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben dan het aanbod in de groep. Deze leerlingen krijgen iedere week samen met leerlingen van IKC De 
Tamboerijn les. De lessen voor de projectgroep leerlingen uit groep 4 t/m 8 zijn inmiddels gestart. De lessen voor de 
projectgroep leerlingen uit groep 2 zullen de komende weken starten en de lessen voor de projectgroep leerlingen 
uit groep 3 starten na de herfstvakantie. Juf Tessa  (van IKC De Tamboerijn) verzorgt op dinsdag de lessen voor de 
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Juf Annemieke (van IKC De Wissel)  verzorgt op woensdag de lessen voor de leerlingen 
uit groep 2 t/m 5.   
 
Ook kan het voorkomen dat leerlingen in de bovenbouw op cognitief gebied een eigen leerlijn volgen omdat de 
leerstof van de groep te moeilijk is. Deze leerlingen worden op school veel geconfronteerd met hetgeen zij lastig 
vinden. We hebben daarom ook een aanbod voor deze leerlingen, waarbij de talenten meer in de praktijk liggen. 
Deze leerlingen krijgen in kleine groepjes ongeveer één keer per maand een praktijkgroeples van juf Tessa. Ook hier 
is er een samenwerking met IKC De Tamboerijn.  De eerste praktijkgroeples is op woensdag 11 september.  
 
Deelname aan de project- of praktijkgroep vindt natuurlijk altijd in overleg met de groepsleerkracht, intern 
begeleider en ouders plaats.  
 
Aanmelden broertjes en zusjes 
Wij vinden het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de leerlingen die de komende jaren op ons IKC in 
zullen stromen. Wij willen u dan ook vragen eventuele broertjes/zusjes die nog 4 moeten worden en nog niet zijn 
ingeschreven op IKC De Wissel, aan te melden. U kunt hiervoor een aanmeldformulier ophalen bij juf Daisy. Alvast 
bedankt. 
 

Reminder: Vakantierooster 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)  
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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 

 

Reminder: Wisselpiraat  
Hierbij de planning van de Wisselpiraat voor dit schooljaar. 
 
Donderdag 10 oktober groepen 1/2c, 4 en 8 
Donderdag 28 november groepen 3 en 7/8 
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 gelijk om 08.30 uur en het duurt tot maximaal 9.45 uur. 
 
Ouders welkom in de groep  
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Vandaar ook dat ouders bij ons op De Wissel tot en 
met groep 8 ’s ochtends tijdens het brengen van de kinderen mee naar binnen mogen komen. Wij openen de deuren 
om 08.20 uur. Tot 08.30 uur bent u van harte welkom in de groep, wel vragen wij ouders uiterlijk 08.30 uur te 
vertrekken, zodat de leerkrachten op dat moment kunnen starten met de dag! 

Speerpunten schooljaar 2019-2020  
Als IKC vinden wij het belangrijk om ons onderwijs ieder jaar waar nodig en mogelijk te verbeteren. Dat maakt dat 
wij ieder schooljaar met elkaar bespreken wat onze speerpunten zijn voor dat jaar. Middels projectgroepen waarin 
verschillende leerkrachten zitten, gaan we planmatig en doelgericht met deze thema’s aan de slag. Middels de 
nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen. Aan het einde van een schooljaar 
evalueren wij dit intern en hopen wij weer een volgende stap gezet te hebben. Voor dit schooljaar zijn dit onze 
speerpunten: 

1. Ouderbetrokkenheid: Onder andere de organisatie van thema avonden, organisatie van uitstapjes voor 
iedere groep in het kader van de maatschappelijke verbreding en de verder implementatie van de 
driehoeksgesprekken.  

2. ICT & innovatie: Implementatie Snappet 3.0, onderzoek verdere mogelijkheden ICT in de  onderbouw en de 
invoering van het ouderplatform Parro.  

3. Rapporten: Het ontwikkelen van een nieuw/aangepast rapport. 
4. Digitale methode natuur & techniek: Oriëntatie en eventuele implementatie nieuwe methode.   
5. Technisch lezen groep 4 t/m 8: Oriëntatie en eventuele implementatie nieuwe methode. 
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Omgaan met elkaar 
Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Net als de afgelopen schooljaren willen we zoveel mogelijk het 
pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo goed mogelijk bestrijden. 
Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. We verzoeken u dan ook bij een vermoeden van 
pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat gepest wordt, een mailtje te sturen naar: 
directie.dewissel@liemersnovum.nl  Op die manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden of 
kwijtraken en aan dossiervorming doen.  
 
Jammer genoeg gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders er achter komen dat hun kind ergens mee zit. Dat 
is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 
 
- Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met wie speelt hij/zij zoal? 
  Wat vindt hij/zij leuk op school? Wat vindt hij/zij niet zo leuk? 
- Vraag ook naar de sfeer in de klas. Doen de kinderen meestal aardig tegen elkaar? Maken ze leuke grapjes?  
  Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen van de klas meedoen met spelen? 
- Doet uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt? Welke dan? 
 
Wij hopen op een gezellig jaar voor alle leerlingen en bedanken de ouders vast voor hun medewerking. 

 

Opvang 
 
Dag- en peuteropvang IKC De Wissel 
Wat hebben we genoten van de rustige weken tijdens de 
vakantie. We hebben verschillende uitjes ondernomen, 
zoals naar de kinderboerderij, klauteren bij de Intratuin 
en spelen bij Koekendaal in Doetinchem. Daarnaast 
hebben we in onze eigen tuin gespeeld met water en 
zand! Wat fijn dat het zonnetje zoveel scheen! 
Nu zijn we begonnen met het thema licht en donker. Op 
beide groepen is een tent gemaakt waar het “heel erg” 
donker is, daarom hebben alle kinderen een zaklamp. 
Wauw….. het lichtje kan groter en kleiner worden en we 
kunnen er zelfs schaduwen mee maken! We hebben ook 
een hele gave discolamp, alle lampen uit, gordijnen dicht 
en kijk eens…….. allemaal verschillende kleuren lichtjes 
komen er tevoorschijn! 

 

Buitenschoolse opvang  
Tijdens de vakantie hebben we gebruik gemaakt van de wat langere 
dagen en hebben we een boel leuke dingen kunnen doen! Uitjes 
naar de speelboerderij, picknicken in het bos en zwemmen in onze 
eigen zwembadjes. We hopen dat de kinderen net zo hebben 
genoten als dat wij hebben gedaan.  
Nu de scholen weer zijn begonnen en iedereen weer langzaam in 
het ritme komt, beginnen ook weer de vaste activiteiten op de BSO. 
Volgende week starten wij met het thema ‘Wij maken kunst!’. Dat 
belooft vast veel moois!  
 
 

 
 

 

 
 

   

mailto:directie.dewissel@liemersnovum.nl
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Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar IKC De Wissel, locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar IKC De Wissel, locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar IKC De Wissel, 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 

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

Informatie avond 19.45 uur – 21.15 uur 

Vr 30 aug Belangstellenden Nieuwsbrief 1 uit (i.p.v. 6 sept) 

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

Do 5 en vr 6 sept gr 1 t/m 8  Studie 2-daagse. Alle leerlingen vrij 

Ma 2 t/m vr 13 
sept 

gr 1 t/m 8  startgesprekken 

Ma 9 sept IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel 

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

Do 19 sept Peuters t/m gr. 8 Schoolfotograaf 

Vr 20 sept Belangstellenden Presentatie van alle groepen op het plein. 12.45 uur 

Wo 25 sept gr 7 en 8 Start verkoop kinderpostzegels  

Wo 2 okt gr 1 t/m 8 Opening Kinderboekenweek 

Do 3 okt OV Vergadering OV De Wissel 

Vr 4 okt Belangstellenden Nieuwsbrief 2 uit 

Ma 14 t/m vr 18 
okt 

gr 1 t/m 8 Herfstvakantie 

 

Overig nieuws 
                     (deze informatie hangt vaak ook aan prikbord bij ingang school) 
 

 Naschools sporten iedere dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur voor leerlingen van groep 3 t/m 8. 
Vanaf 3 september t/m 17 december onder begeleiding van een buurtsportcoach in beweegtuin aan de Da 
Costastraat 2 te Zevenaar. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 

 Cruyff Court voor leerlingen van groep 6,7 of 8 op vrijdag 20 september van 14.30 – 18.00 uur bij Cruyff 
Court Bizetstraat. Aanmelden t/m 4 september met een groepje van minimaal 6 vrienden of vriendinnen kan 
via inschrijfformulier bij de eigen groepsleerkracht.  

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

