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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
 
Nog heel even en dan mogen we alle kinderen weer verwelkomen op 
ons IKC. Tegelijk en samen in één klas. We kunnen bijna niet wachten! 
Fijn om op deze manier het schooljaar af te sluiten.  
De komende weken zullen opnieuw gericht zijn op het wennen aan 
elkaar en niet geheel onbelangrijk, het dagelijkse schoolritme. Eerder 
hebben we u geïnformeerd over wat dat betekent voor ons IKC. 
Uiteraard volgen wij hiervoor de richtlijnen van het RIVM (klik hier voor 
meer informatie). 
 
Tijdens de studiedag van 25 mei jl. hebben we vooruit gekeken naar volgend schooljaar. Normaal gesproken 
bespreken we rond deze tijd onze projectplannen en stellen we doelen voor het nieuwe schooljaar. Vanwege alle 
Corona-maatregelen, hebben we deze evaluatie opgeschoven naar onze studiedag van 19 juni aanstaande. 
Voorgaande jaren bespraken we tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar altijd met elkaar de toets-resultaten 
en werden de onderwijsplannen aangepast. In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we deze LOVS-
toetsen verplaatsen naar komend schooljaar. Wij vinden het belangrijk om de kinderen eerst weer te laten wennen 
aan de schoolse situatie en niet meteen te overspoelen met allerlei toetsen. Vandaar dat de analyse van de toets-
resultaten en het bijstellen van onze onderwijsplannen ook pas mogelijk is in het nieuwe schooljaar. Natuurlijk 
hebben wij met elkaar goed gekeken naar ons onderwijsaanbod voor de komende weken, zodat we er zorg voor 
dragen dat de lessen die belangrijk zijn voor een soepele overgang aan bod komen. 
 
Over niet al te lange tijd kunnen we u de formatie voor komend schooljaar presenteren en weten u en uw kind(eren) 
bij welke leerkracht(en) zij in de klas komen. Momenteel zijn we de laatste puzzelstukjes aan het leggen, zodat er 
weer een mooi plaatje ontstaat voor het nieuwe schooljaar!  
 
Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat het belangrijk blijft om de Corona-maatregelen van ons IKC goed op 
te volgen, juist ook wanneer we volgende week weer helemaal open gaan. Vermijd opstoppingen bij het brengen en 
halen door snel plaats te maken voor anderen. Ook is het van belang dat iedereen zich houdt aan de aangepaste 
breng- en haaltijden. Het IKC (inclusief het speelplein!) blijft vooralsnog gesloten voor alle volwassenen, behalve 
voor personeel (en stagiaires) en volwassenen op afspraak.  
 
Nog een paar hele fijne schoolweken gewenst.      Brengen:           Halen: 

Tijd Groep  Tijd Groep 

8:20u 1/2A   13:45u 1/2A  

8:20u 3  13:45u 3 

8:30u 1/2B  13:50u 1/2B 

8:40u 1/2C  13:55u 1/2C 

8:20u- 
8:40u 

4-8  14:00u 4-8 

(oudere broers/zussen sluiten aan bij het schema 
groep 1 t/m 3, leerkrachten letten hierop en sturen 
hen op tijd naar buiten) 
 

  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
De kleuters genieten, de juffen genieten, kortom het is heerlijk 
vertoeven in onze kleutergroepen. Iedereen is weer helemaal gewend. 
Er wordt hard gewerkt; letters, cijfers, kleuren en vormen. Iedere 
kleuter op zijn of haar eigen manier en niveau. Ook onze kleuters 
kunnen niet wachten tot 8 juni, want dan zijn wij weer allemaal samen. 
Deze week was het extra feest, onze Ipads zijn geleverd. Helaas had de 
Corona voor wat vertraging gezorgd, maar de lol was er niet minder 
om. Wauw, wat een leuke programma’s kunnen onze kleuters hierop 
doen. Langzaamaan gaan wij ons opmaken voor de laatste weken van 
het schooljaar. Mochten er bijzonderheden zijn, dan hoort u dit van de 
groepsleerkracht via Parro. 
 
Projectgroep/ praktijkgroep 
Vanaf 9 juni starten de projectgroeplessen voor groep 2 t/m 8 weer! De lessen zijn op de normale dagen en tijden. De 
leerlingen van de praktijkgroep kunnen de activiteiten helaas niet meer hervatten. Op 17 en 24 juni zal er nog wel een 
activiteit op het IKC plaatsvinden om daarmee de praktijkgroeplessen van dit schooljaar af te sluiten.  
 

 

Ouders 
 
Studiedagen 25 mei en 19 juni 
Maandag 25 mei was onze voorlaatste studiedag. We hebben samen vooruitgekeken naar komend schooljaar, dit 
met betrekking tot de formatie en taakverdeling. De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Vrijdag 19 juni evalueren we met het team van IKC De Wissel de speerpunten (projectplannen) van dit schooljaar, 
waarbij wij direct ook weer de nieuwe projectplannen voor volgend schooljaar vast zullen stellen. In de volgende 
nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren.  
 
Studiedagen 2020-2021 
Voor komend schooljaar zijn dit onze studiedagen, alle kinderen zijn dan vrij: 
 
Woensdag 14 oktober 
Dinsdag 10 november 
Maandag 22 februari 
Donderdag 25 maart 
vrijdag 26 maart 
Dinsdag 25 mei  
Donderdag 1 juli 
 
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar (vrijdag 3 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 medio juni hun formatie naar 
ouders communiceren. Nog heel even geduld dus voordat wij de formatie van komend schooljaar met u en de 
kinderen kunnen delen. 
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Wisselochtend  
Woensdagochtend 1 juli 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 leerlingen zijn dan tot 10.00 uur vrij! Alle kinderen die start 
nieuw schooljaar op IKC De Wissel zullen beginnen, zijn voor deze wisselochtend uitgenodigd. Ouders van deze 
kinderen krijgen voorafgaand aan de wisselochtend te horen in welke groep zij in zullen stromen. 
 
Zomerrapport  
Op donderdag 2 juli gaat het zomerrapport mee naar huis. De opzet van het rapport blijft hetzelfde, echter zullen 
een aantal vakken niet beoordeeld worden. Deze vakken zijn de afgelopen periode niet of nauwelijks aan bod 
gekomen. We hebben ervoor gekozen om de vakken die niet voldoende aan bod zijn gekomen blanco te laten op het 
tweede rapport. Zoals eerder al is gecommuniceerd, worden de LOVS-toetsen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar afgenomen. 
 
Afscheid groep 8  
De leerlingen van groep 8 nemen in de laatste schoolweek afscheid van IKC De Wissel. Dit afscheid staat gepland op 
woensdagavond 8 juli. Groep 8 is bezig met het maken van een film, deze zal die avond ook gepresenteerd worden. 
Op donderdag 9 juli zullen de leerlingen uit de andere groepen deze film te zien krijgen. Ook wordt groep 8 deze 
donderdag traditiegetrouw door de andere leerlingen van ons IKC uitgeveegd. De ouders/verzorgers van groep 8 
worden hier volgende week door de eigen groepsleerkracht verder over geïnformeerd.   
 
Goede doelendag 
Ondanks het feit deze dag dit schooljaar niet door kon gaan, hadden wij nog wel een opbrengst van €100,- liggen van 
onze boekenmarkt. Dit bedrag hebben wij in middels gedoneerd aan juf Trudy voor de stichting Constru Casa in 
Guatemala. Natuurlijk hopen wij aankomend schooljaar een groter bedrag te kunnen schenken door middel van 
onze goede doelendag. 
 
Laatste schooldag  
Vrijdag 10 juli start voor alle leerlingen om 12.00 uur de vakantie. De leerlingen uit groep 8 zijn deze dag al vrij.  
 

 

Opvang 
 
Nieuws vanuit de babygroep IKC De Wissel  
Goed nieuws, er komen weer twee nieuwe 
kinderen bij ons op de babygroep spelen, 
welkom Jace en Everly! Nu het weer mooi weer 
is, kunnen de baby’s ook heerlijk mee naar 
buiten! Ook daar is genoeg te ontdekken en te 
beleven! 
 
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe 
thema ‘Hier woon ik!’ De dreumesen hebben 
onder andere gestempeld met schuursponsjes.  
De verf is interessant, maar het schuursponsje voelt ook bijzonder! 
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Nieuws vanuit de peutergroep 
Ook op de peutergroep is er nieuw kindje komen spelen, 
welkom Timo. 
 
Voor het nieuwe thema ‘Hier woon ik!’ hebben we alle 
ouders gevraagd om een foto van hun huis en de 
slaapkamer van het kind mee te geven. Deze foto’s komen 
allemaal in onze themahoek te hangen. Samen met de 
kinderen bespreken we alle foto’s. Trots vertellen de 
kinderen hoe hun slaapkamer eruitziet! 
Bij een nieuw thema horen ook nieuwe knutselactiviteiten 
en met het mooie weer kan dat natuurlijk ook buiten. 
Daarnaast hebben we ook tijd om heerlijk in de speeltuin 
te spelen; klimmen, glijden en met zand spelen. Wij 
blijven zorgen voor afwisselende activiteiten! 
 
Nieuws vanuit BSO 
De afgelopen weken zijn erg rustig verlopen. We zouden starten met het thema 
‘Samen de wereld rond’, maar hebben ervoor gekozen dit op te schuiven naar 
volgende week. De kinderen mogen van thuis vakantie souvenirs van voorgaande 
jaren meenemen om deze te laten zien en hier iets over te vertellen. Wij kunnen ons 
voorstellen dat niet iedereen dit fijn vindt, wij zouden het ook al heel leuk vinden om 
eventuele foto’s van deze souvenirs of leuke foto’s van de kinderen uit een 
schoolvakantie toegestuurd te krijgen via talent@zonnekinderen.nl. Deze foto’s 
kunnen de kinderen dan laten zien en op onze thema muur plakken. Door het 
lekkere weer van afgelopen week, kwam ook de watersproeier weer tevoorschijn. 
Wat een schik hadden de kinderen! Ook in trek waren de botenbaan en het 
waterspeelgoed.  
 

Zoals jullie misschien wel hebben opgevangen, is juni de 
laatste maand dat Linde bij ons op de BSO werkzaam zal zijn. 
Linde zal volgend schooljaar met de PABO starten. We zijn  
daarom druk voor haar aan het knutselen. Mochten er thuis nog  
mooie tekeningen/knutselwerkjes worden gemaakt voor in het 
afscheidsboek, dan mag je dit voor 26 juni bij Sharon of Rochelle 
inleveren. 
 
 

 
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, Nathalie, Mirelle, Rochelle, Linde en Sharon 
 
Kinderopvang Zonnekinderen 
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl  
IKC De Wissel 
Tel: 0316-523738 / dewisselzevenaar@liemersnovum.nl /  www.dewisselzevenaar.nl 
 
 
 

mailto:talent@zonnekinderen.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 juni Belangstellenden Nieuwsbrief 10 uit 

Ma 8 juni IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel 

Do 11 juni Leerlingen die in maanden mei, 
juni,juli,augustus,september en 
oktober 2020 4 jaar worden 

Informatieavond. Persoonlijke uitnodiging is verstuurd 

Do 18 juni gr 7 Theoretisch fietsexamen 

Vr 19 juni gr 1 t/m 8 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Wo 1 juli gr 1 t/m 8 en leerlingen die na 
de zomervakantie meteen 
starten 

Wisselochtend, 08.30 uur – 10.00 uur 

Do 2 juli gr 1 t/m 8 2e rapport mee 

Vr 3 juli Belangstellenden Nieuwsbrief 11 uit 

Wo 8 juli gr 8 en hun ouders Afscheidsavond groep 8 

Do 9 juli IKC De Wissel  Afscheid leerlingen groep 8 en meester Jos  

Vr 10 juli gr 1 t/m 7 Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur uit 

Ma 13 juli t/m 
vr 21 aug 2020 

gr 1 t/m 8 Zomervakantie 

 

Overig nieuws 
      

Aangepaste versie van Doedorp  
 
Vanwege het coronavirus en de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft  
opgelegd, gaat Doedorp dit jaar niet door. Dat vinden wij van Doedorp erg jammer  
(net als veel kinderen in de regio). 
 
Hoe het ooit begon 
Ruim 40 jaar geleden begon in Zevenaar een aantal vrijwilligers met het opzetten van een activiteitenweek, vanuit 
de gedachte dat ieder kind recht had op een fijne zomervakantie, ook als de ouders/verzorgers de (financiële) 
mogelijkheden niet hadden op vakantie te gaan of iets leuks te ondernemen. Sindsdien is de activiteitenweek 
uitgegroeid tot Doedorp zoals we dat nu kennen: een activiteitenweek aan de Breuly waarin kinderen hutten kunnen 
bouwen, broodjes kunnen bakken, kunnen knutselen, spelen, gamen en nog veel meer. En dat voor honderden 
kinderen van de basisschoolleeftijden in de regio Zevenaar. 
 
Voor wie is deze aangepaste versie bedoeld?  
Vooral de kinderen voor wie Doedorp de enige vakantie of activiteit is die ze in de zomervakantie hebben (of die een 
Gelrepas hebben) zullen het heel erg missen. Dat is de groep kinderen voor wie de activiteitenweek zo’n 40 jaar 
geleden juist is opgezet. Daarom organiseren wij voor díe kinderen een alternatief programma waar ze toch een paar 
dagdelen een beetje Doedorp kunnen beleven en dat in de week dat het eigenlijk plaats zou vinden (17 t/m 21 
augustus). Voor alle basisscholen in Zevenaar, Babberich en Oud-Zevenaar hebben wij een klein aantal uitnodigingen 
per school beschikbaar, zodat een aantal kinderen toch nog een paar dagen, gratis, activiteiten kan doen. 
 
Ouders/verzorgers die zich herkennen in de bovenstaande tekst, kunnen een uitnodiging aanvragen via 
inschrijven@doedorp.nl. Vermeld hierbij de naam van de basisschool van uw kind(eren). Is e-mail geen optie? Bel 
dan naar 0316-794541. Graag tot ziens! 
 

mailto:inschrijven@doedorp.nl


IKC De Wissel schooljaar 2019-2020 
 

Techniekdag 
Nadat we enkele maanden geleden moesten besluiten Techniekdag de Liemers van het voorjaar te verplaatsen naar 
het najaar, is nu besloten om alle Techniekdagen voor 2020 te annuleren. De ontwikkeling van het coronavirus blijft 
onzeker en daar is nu nog niet te voorzien of grote evenementen als de Techniekdag in het najaar weer plaats 
kunnen vinden. Wij gaan ervoor om in het voorjaar weer fantastische Techniekdagen te kunnen organiseren en 
hopen dan opnieuw een beroep te mogen doen op jullie support. Zodra we een nieuwe datum hebben, ontvang je 
hierover bericht van ons. Ondertussen kijken wij naar andere manieren om jongeren te kunnen inspireren voor 
Techniek & Technologie. Het blijft immers noodzakelijk om toekomstige technici te enthousiasmeren.  
Blijf gezond en graag tot later.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de hele werkgroep, 
Leonie Dijkhof, VNO-NCW Midden, Renate Berndsen, Lindus 
 

Kangoeroe klup 
 
JIPPIE !!! WE GAAN WEER SPORTEN! 
Hey hoi ken je mij nog? Het was even stil maar we kunnen weer sporten! 
Inmiddels is het lente en spelen we op het gras. Heb je zin om mee te doen? Trek je 
sportieve kleren aan en kom erbij! Je mag 3x gratis meedoen. Ik hoop natuurlijk dat je 
dit erg leuk vindt en bij ons blijft. Als je komt laat je ouders het mij even op tijd weten. 
Dan kan ik je ontvangen volgens de huidige regels. App of bel met Jeroen 06 - 13 96 09 
53 of stuur een email naar info@dezwaluwen.nl   
Groetjes en tot ziens ! 
 
Wanneer: elke vrijdag 
Tijd: 18.00 - 19.00 uur 
Waar: Marconistraat 18 in Zevenaar 
Wie: jongens en meisjes 3 t/m 6 jaar 
 

Outdoor Korfbal-clinic  
* 3x gratis zonder verplichtingen  
* Vanaf april tot juli 2020  
* Sportpark Hengelder Zevenaar  
* Elke woensdag en vrijdag  
* Persoonlijke begeleiding  
* Meld je aan bij Jeroen (app of bel: 06 - 13 96 09 53)  
 
 

 

mailto:info@dezwaluwen.nl

