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Beste kinderen, ouders en verzorgers,   
 
Eindelijk! Na weken onderwijs en contact op afstand, hebben we sinds deze 
week weer écht contact. Nog een beetje onwennig zaten de kinderen 
maandag en dinsdag weer voor het eerst sinds lange tijd aan hun eigen tafel. 
Toch blijft het maar een gek gezicht, zo’n halve klas met kinderen. Laten we 
hopen dat we snel weer helemaal compleet zijn.  
 
We hebben in de vakantie de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om weer veilig open te kunnen. Er staan bij de 
ingangen pompjes met desinfecterende gel en ook kunnen de kinderen daar doekjes pakken om hun neus te 
snuiten. In de klassen staat speciale zeep en drogen de kinderen hun handen af met papieren doekjes. De kinderen 
wassen dan ook veel en langdurig hun handen.  
  
Alleen samen krijgen we dit virus onder controle en dat jullie hier als ouders/verzorgers gehoor aan geven zien we! 
Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar ons IKC en voor degenen die wel gebracht worden, zien we dat het 
afscheid buiten het schoolplein kort wordt gehouden. Ook wordt er tijdens het halen en brengen snel plaats 
gemaakt voor andere ouders. Dank jullie wel voor deze fijne samenwerking!  
  
In deze nieuwsbrief kijken we ook alvast vooruit naar volgend schooljaar.  
Zo kunt u verderop lezen wat het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 
is en hebben we nieuws over de formatie.  
 
Veel leesplezier en alvast een goed weekend gewenst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
  
 
       

Uit de groepen 

 
Welkom op IKC de Wissel  
Norah Masbaitoeboen in groep 1A 
Lieke van der Ploeg en Stijn van Dick in groep 1B 
 
            
                             Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
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Nieuws uit de kleutergroepen  
Ook de planning bij de kleuters verloopt nu wat anders dan normaal. Wij zullen niet opsommen welke leuke 
activiteiten wij nu allemaal mislopen, maar kijken graag vooruit naar alle gezellige dagen die wij nog hebben met 
elkaar dit schooljaar. Wat was het fijn om alle kleutersnoetjes deze week weer te zien. 
De aankomende week zullen wij met behulp van de boeken van de Kleurenmonsters praten over onze emoties. Hoe 
voelen wij ons, wat is er nu anders en waar letten wij op in onze groep. Dit werkt heel positief, ook onze kleuters 
reageren hier erg goed op. De kinderen vonden het weer heerlijk om in de kring te zitten, samen buiten te spelen en 
gewoon heerlijk te werken tijdens onze werkles. 
Vanaf 26 mei tot aan het einde van dit schooljaar, zullen wij nog aan drie korte thema’s werken: ‘Het Kleuren-, 
Letter- en Rekenwinkeltje’. De leerkrachten uit de groepen 1/2 hebben gekeken welke doelen zij deze laatste 
periode nog willen behandelen en/of herhalen. Deze doelen vindt u natuurlijk ook weer op de kleuterdeuren. Ook 
Vaderdag zal nog een plekje krijgen. Wij maken er nog een mooie laatste periode van..... 

                      
 

Ouders 
 
Activiteiten geannuleerd i.v.m. Corona-maatregelen 
Veel geplande activiteiten van ons IKC kunnen door alle maatregelen voorlopig niet doorgaan. Dat vinden we 
jammer, maar is helaas noodzakelijk! Niet alleen culturele uitstapjes, de slotavonden en de Wisselpiraat, maar ook 
andere zaken zoals het VVN verkeersexamen, de avond4daagse, goede doelendag, spaaracties en de technieklessen 
(van Technoplaza) gaan voorlopig niet door. Voor ons onderwijs zijn dit de ‘kersen op de taart’ en de kinderen 
beleven hier altijd veel plezier aan. In onze jaarplanning staan er de komende tijd activiteiten gepland waarbij u 
normaal gesproken als ouder ook welkom bent. Zodra deze activiteiten weer plaats kunnen vinden, laten we dit 
uiteraard weten.  
 
Afscheid groep 8 
Normaal gesproken is groep 8 een bijzonder jaar in het leven van een kind: kamp, eindtoets, de slotavonden, 
afscheidsavond, zoeken van een nieuwe school en de oudsten van het IKC zijn. Door alle maatregelen ziet het laatste 
jaar van onze groep 8-ers er ineens heel anders uit. De leerkrachten van de groepen 8 hebben nagedacht over een 
passend afscheid van deze kinderen in deze gekke tijd. Ouders/verzorgers en leerlingen uit groep 8 zijn hier door de 
eigen groepsleerkracht over geïnformeerd. 
 
Praktisch en theoretisch verkeersexamen voor groep 7  
Eerder is het verkeersexamen (praktisch en theoretisch) vanwege het coronavirus afgelast. Inmiddels is er voor het 
theoretisch Verkeersexamen een nieuwe datum gevonden. Dit is voor onze regio op donderdag 18 juni. Het VVN 
praktisch Verkeersexamen heeft nog geen landelijke datum. De lokale organisator zal, indien mogelijk en uiteraard in 
overleg met de scholen, zoeken naar een goed moment voor het praktijkexamen. Dat zou nog dit schooljaar kunnen, 
maar het zou ook volgend schooljaar georganiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan de herfst 2020 of het voorjaar 
2021. Zodra wij dit horen, worden de ouders van groep 7 hiervan op de hoogte gebracht. 
 
CITO leerlingvolgsysteem toetsen  
Om de rust te bewaren kiezen we ervoor om de CITO leerlingvolgsysteem toetsen rekenen, spelling en begrijpend 
lezen pas enkele weken NA de zomervakantie af te nemen met aangepaste normering van Cito. De eindafname van 
de toetsen rekenen, spelling en begrijpend lezen staan nu gepland in de weken van 21 september t/m 2 oktober. 
De technisch leestoetsen AVI en/of DMT willen we wel VOOR de zomervakantie voor de groepen 3 t/m 7 afnemen. 
In groep 2 nemen we nu in deze tijden ook geen E2 toetsen Taal en Rekenen meer af, deze gaan we na de 
zomervakantie ook niet meer afnemen. Donderdag 2 juli krijgen alle kinderen natuurlijk wel hun zomerrapport mee 
naar huis.   
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Reminder rapporten  
De komende periode gaan we weer aan de slag met de rapporten, maar nog niet alle rapporten zijn weer op ons IKC  
ingeleverd. Vraag dan ook, mocht het rapport nog niet zijn ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk bij de 
groepsleerkracht te doen. Alvast bedankt.  
 
Wisselochtend 
Op woensdag 1 juli staat onze ‘Wisselochtend’ op de planning. Van 08.30 – 10.00 uur maken de kinderen en 
leerkrachten alvast kennis met elkaar voor het nieuwe schooljaar. Kinderen die na de zomer starten zijn hierbij 
uiteraard ook welkom en zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Deze ochtend gaat vooralsnog gewoon door, al 
dan niet aangepast i.v.m. de Corona-maatregelen.  
 
Formatie schooljaar 2020-2021 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Ook volgend schooljaar zullen wij 11 
groepen formeren. Hoe de groepsverdeling er precies uit komt te zien hoort u binnenkort van ons.   
Ook wat betreft de personele invulling zijn wij druk bezig. Zoals aangegeven zal Jos aan het einde van dit schooljaar 
stoppen als directeur van IKC De Wissel. In overleg met het bestuur, het team en de IKC raad, zal er naar passende 
opvolging worden gezocht. Zodra alles rond is, zullen wij u middels een brief informeren over de formatie van 
komend schooljaar. Nog heel even geduld dus.    
 
Vakantierooster 2020-2021: 
 

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021 

Voorjaarsvakantie (carnaval) 13-02-2021 t/m 21-02-2021 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie ( incl. Koningsdag) 24-04-2021 t/m 09-05-2021 

Hemelvaart ( + vrijdag) 13-05-2021 t/m 16-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021 

Zomervakantie 24-07-2021 t/m 05-09-2021 

 
Onze studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen voor de zomervakantie worden 
gecommuniceerd. 
 
Nieuws vanuit de Oudervereniging (OV) De Wissel  
 
Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,  
 
Wij als oudervereniging vinden het erg jammer dat de afgelopen weken juist de extra gezellige en gave activiteiten 
op het IKC niet door zijn gegaan. Daarbij zullen er de komende weken ook nog enkele geplande activiteiten 
vervallen. Activiteiten waar wij normaal veel lol met jullie beleven en we als oudervereniging de kers op de taart 
mogen bijdragen. Hopelijk vonden jullie de bon van ijssalon Pisa een leuke verrassing, waarmee we wilden laten 
weten dat we jullie niet vergeten zijn en op afstand toch iets willen bijdragen aan een gezellig en lekker moment.  
 
Zoals jullie al gehoord hebben zal dit jaar ook het schoolreisje vervallen, maar niet getreurd, dit verplaatsen we naar 
volgend schooljaar. Voor nu vinden we het heel fijn dat jullie weer naar school komen en we hopen dat er snel weer 
activiteiten plaatsvinden waar wij mogen ondersteunen en jullie zullen treffen! 
 
Lieve groeten namens de leden van de oudervereniging. 
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Nieuws vanuit IKC raad De Wissel  
 
Een ongekende situatie was, en is het eigenlijk nog, voor ons allemaal! 
 
Als IKC raad zijn wij op meerdere momenten in contact geweest met de directie en het IKC om onze ideeën en 
overwegingen te delen naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen. We zijn om advies en reflectie gevraagd bij 
specifieke keuzemomenten, zoals het dilemma om het schoolplein al dan niet te sluiten aan het einde van de eerste 
‘corona-week’. Daar werd door veel kinderen van De Wissel heerlijk gespeeld met het mooie en zonnige weer. Wij 
vroegen ons af hoe deze drukte zich liet rijmen met het beleid van ‘social distancing’ en dit was precies de vraag die 
school zich ook stelde. Na kritische en zorgvuldige overweging, leidde dit tot sluiting van het schoolplein om de 
veiligheid voor onze kinderen voorop te stellen. 
 
Ook hebben we in reactie op het gevoerde beleid, vragen gesteld over inhoudelijke en organisatorische keuzes: 

- De wijze waarop het thuiswerken voor de kinderen is vorm gegeven;  
- De organisatie van de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen;   
- De alternatieven die worden uitgedacht voor de leerlingen van groep 8, nu hun kamp, musical en slotavond 

(tot groot verdriet), niet in de gebruikelijke vorm door kunnen gaan; 
- Voorafgaand aan de opening van school deze week, zijn we gevraagd om mee te kijken naar het uitgewerkte 

plan om het onderwijs weer op te starten. Gegeven de richtlijnen, uitgaande van veiligheid van leerlingen en 
leerkrachten/team en het waarborgen van een pedagogisch ‘klimaat’. 

 
Specifiek namens de oudergeleding van de IKC-raad (Nicole, Erik, Karin en Minke) : onze complimenten aan het team 
van IKC De Wissel! Met gezond verstand en kennis van zaken hebben ze koers gehouden en goed onderbouwd 
beleid gevoerd. Met oog voor kinderen en rekening houdend met het niet onnodig extra belasten van ouders in deze 
roerige tijd (denk even aan de ingewikkelde puzzel om kinderen binnen een gezin op gelijke dagen naar school te 
laten gaan).  
 
Wij kijken terug op een goede samenwerking met het team van de Wissel en de leden van de IKC-raad, in deze 
bijzondere periode! 
 

Opvang 
 
Nieuws vanuit de baby- en peutergroep 
Wat waren we afgelopen maandag blij, na 8 weken zagen we alle 
kinderen weer. Eén van de nieuwe regels, de papa’s en mama’s 
mogen niet meer op de groep komen. Dat maakt het afscheid nemen 
en samen spelen op de groep even niet mogelijk. Op de gang moet er 
al afscheid genomen worden. De kinderen deden het super, zwaaien 
naar papa of mama en spelen alsof ze niet weg zijn geweest. Super 
trots zijn wij op ze. 

 
 
 
 
 
 
Nieuw thema op de baby- en peutergroep 
Deze week zijn we begonnen met het thema ‘Diep in de zee!’ 
De themahoeken op de baby- en peutergroep zijn ingericht! 
Het boek ‘De mooiste vis van de zee’ is al verschillende keren 
voorgelezen. Natuurlijk hebben we zelf ook al een mooie 
vissen gemaakt.  
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Nieuw speeltoestel 
Voor onze dreumesen en jongste peuters is er gisteren een nieuw speeltoestel 
geplaats. Wat waren de kinderen blij!! Wij hopen op goed weer de komende 
maanden, zodat er heel veel gebruik en plezier kan worden beleefd aan deze 
nieuwe aanwinst! 
 

   
 
 
Nieuws vanuit de BSO 
De eerste BSO dagen zitten er alweer op. Wij vonden het ontzettend fijn om de kinderen 
weer om ons heen te hebben (en andersom hopen wij dit natuurlijk ook!). Het is anders 
dan voorheen, ouders/verzorgers mogen bijvoorbeeld niet meer de groep in komen, de 
kinderen moeten vaker hun handen wassen, er wordt tussen 14:00-17:00 verdeeld 
gespeeld en zo zijn er nog wat meer aanpassingen gedaan. Wij zijn ontzettend dankbaar 
en trots dat iedereen zich zo snel heeft aangepast en dat de eerste dagen eigenlijk 
vlekkeloos zijn verlopen.   
 
Aankomende maandag starten wij weer zoals voorheen met thema’s, hier mogen kinderen vrijwillig aan meedoen. 
Het eerst volgende thema is ‘Samen de wereld rond’. 
 

 
Inrichting IKC De Wissel  

 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar IKC De Wissel op locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar IKC De Wissel op locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar IKC De Wissel op locatie Het Talent 
- Onderwijs 4-12 jaar op IKC De Wissel 
 
Pedagogisch medewerkers Het Talent: Kelly, Sharon, 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/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://docplayer.nl/8640233-Speurtocht-thema-wereldreis.html&psig=AOvVaw2_cWhiC2oBPWTMc4A5mWbE&ust=1589530830961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDVufb1sukCFQAAAAAdAAAAABAE
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 15 mei Belangstellenden Nieuwsbrief 9 uit 

Do 21 mei t/m vr 22 mei gr 1 t/m 8 Hemelvaartvakantie, alle leerlingen vrij 

Ma 25 mei gr 1 t/m 8 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Ma 1 juni gr 1 t/m 8 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Vr 5 juni Belangstellenden Nieuwsbrief 10 uit 

 
 
 

Overig nieuws 
 
 

 

 

Techniekdag de Liemers verplaatst naar zaterdag 19 september 
 
Zevenaar, 16 maart 2020 
 
De voorbereidingen voor de Techniekdag de Liemers waren in volle gang. Het Coronavirus gooit echter roet in het 
eten.  
 
Gisteren heeft het kabinet besloten tot vergaande maatregelen om verspreiding van het Corona virus te beperken. 
Gezien de ontwikkelingen vindt de werkgroep het niet verantwoord om de Techniekdag de Liemers, die gepland 
stond voor zaterdag 18 april, doorgang te laten hebben. De gezondheid van onze bezoekers en deelnemers staat 
voorop. 
 
In overleg met gastheer Müller European Truck & Trailer Care is besloten de Techniekdag de Liemers te verplaatsen 
naar zaterdag 19 september. Wij gaan er alles aan doen om er in het najaar, samen met deelnemers en partners, 
een succesvolle Techniekdag de Liemers neer te zetten. Graag tot ziens op zaterdag 19 september bij Müller 
European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven! 
 

 
                                                       
 
 
 
 


