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Nieuwsbrief
3 juli 2020
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat een bijzonder jaar was het! We startten het jaar met een
rode loper voor alle leerlingen en ouders/verzorgers op onze eerste schooldag. Een leuke Kinderboekenweek volgde
en het was in december weer groot feest met een bezoek van de Sint en sfeervolle (kerst)dagen.
Al snel na het nieuwe kalenderjaar ontstond er een situatie op ons IKC, die we in ons bestaan nog nooit hadden
meegemaakt. We moesten dicht, zomaar midden in een schooljaar… ..maar wat hebben we het samen fantastisch
gedaan! We kijken terug op een bijzondere periode waarin we veel hebben samengewerkt met u, waarin we veel
hebben geleerd over onderwijs op afstand en waarin we vooral hebben ontdekt dat alles mogelijk is.
We zijn er nog niet helemaal, helaas zijn er nog steeds maatregelen nodig waardoor we niet het contact met u
hebben zoals we dat gewend waren. We vertrouwen erop dat u ons weet te vinden als het nodig is en hopen dat we
snel weer terug kunnen naar het ‘oude’ normaal.
Tevens is dit de laatste nieuwsbrief waar ik als directeur bij betrokken zal zijn. Na ruim 3 jaar met heel veel plezier
gewerkt te hebben op IKC De Wissel, neem ik volgende week donderdag afscheid.
Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de fijne tijd die ik hier op IKC De Wissel heb gehad. Samen hebben wij
de afgelopen jaren hard gewerkt om De Wissel steeds verder te ontwikkelen. Dit met maar één doel voor ogen:
kinderen, ouders en medewerkers met heel veel plezier naar het IKC, maar er tevens uit halen wat erin zit!
Terugkijkend mogen wij volgens mij constateren dat dit is gelukt, een grote motivatie voor het team van De Wissel
om op deze wijze door te gaan.
Trots ben ik op het team dat er iedere dag staat. Vol passie zorgen zij dat alle leerlingen, jullie kinderen, goed
onderwijs & opvang krijgen. Ik draag alles dan ook met een gerust hart over, ik laat het IKC in goede handen achter.
Ik wil Anke dan ook heel veel succes en plezier wensen als nieuwe directeur. Met een fantastisch team, fantastische
ouders en fantastische kinderen ligt er een prachtige toekomst.
Ik ben trots op IKC De Wissel en blij dat ik op dit IKC mijn steentje bij kon dragen.
Alvast een hele fijne vakantie en wie weet tot ziens!!
Vriendelijke groet,
Jos Boonman
Directeur IKC De Wissel
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Afscheid meester Jos
Donderdag 9 juli nemen we met alle kinderen van ons IKC op een gepaste wijze afscheid van
onze directeur Jos. We verliezen met Jos een gedreven, maar bovenal fijne en
persoonsgerichte directeur. Jos heeft veel gedaan voor ons IKC en mede dankzij hem staat er
een positief en gemotiveerd team dat er vol voor gaat om de kinderen de allerbeste basis te
geven. Samen gaan we gewoon verder op de al ingeslagen weg! Gelukkig gaat Jos niet heel ver
weg en blijft hij zijdelings betrokken bij ons IKC. We willen hem heel erg bedanken voor al zijn
inspanningen, kennis en kunde, maar bovenal zijn enthousiasme!
Dankjewel Jos!

Uit de groepen
Nieuwe leerlingen die bij start nieuwe schooljaar gaan beginnen op IKC De Wissel
In groep 1-2A: Spencer Peelen, Jens Kramer, Zoë Bun, Evi van Halteren, Rosa te Lintelo, Suze Krassenburg, Julan van
Irsel
In groep 1-2B: Emma Jansen, Noud Beijkirch, Rosa van den Bosch, Zara Koot, Yavi Beikes, Delilah Spaans,
In groep 1-2C: Maud Hamdorf, Kyano Groeneveld, Syd Huissoon
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!

Afscheid groep 8
Groep 8 gaat ons verlaten! Wij nemen dus afscheid van: Niels, Charlotte, Feda, EvaJulia,
Gabriëlla, Stijn, Yana, Mats P, Tom, Mats T, Khaan, Kane, Cas, Kahlen, Rick, Lukács, Joshua,
Floor, Jayvano, Sacha, Linde, Sven de K, Quinte, Sven M, Jade, Luna, Jens, Danilo, Marina,
Kian, Jules en Romy.
Allemaal ontzettend veel succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van!
Nieuws uit de kleutergroepen
Bijna alle materialen zijn schoon, de wanden raken leeg, de juffen
ruimen op, kortom ...het schooljaar zit er bijna op! Wat een bijzonder
jaar om op terug te kijken, maar ondanks de corona was het bovenal
een heel fijn jaar. Wij gaan onze kanjers van groep 2 heel erg missen!
Ook juf Daisy en juf Alette gaan onze kleutergroepen verlaten. Veel
succes allemaal!
Verder verwelkomen wij meester Martijn in de onderbouw. Onze
kleuters kijken er enorm naar uit om een meester bij de kleuters te
krijgen. Meester Martijn wordt ook wel de “tandenmeester” genoemd,
want hij is heel goed met losse tanden, dus dat belooft wat.
Voor nu wensen wij vanuit de onderbouw iedereen een hele fijne en
welverdiende zomervakantie toe.
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Geslaagden theoretische fietsexamen groep 7
Donderdag 18 juni heeft groep 7 (iets later dan gepland) toch het
theoretisch verkeersexamen gedaan! Die extra oefentijd heeft zijn
vruchten afgeworpen want alle groep 7 leerlingen zijn in één keer
geslaagd! Dat werd gevierd met een ijsje! Gefeliciteerd toppers!!
Uitzwaaien groep 8
Het is bijna zover: dan zit het erop! Op donderdag 9 juli omstreeks
13.15 neemt groep 8 afscheid van ons IKC.

Ouders
Projectgroep
Dit schooljaar is de projectgroep, zoals we die kenden, doorgegaan voor
groep 4 tot en met 8. Op de dinsdagochtend waren de groepen 6, 7 en 8
hard aan het werk op Het Talent en op woensdagochtend groep 4 en 5.
Waar we dit schooljaar voor het eerst mee zijn begonnen, is ook een
projectgroep voor groep 2 en 3. Op De Wissel werd dit een combinatie van
groep 2 en 3 samen. Op De Tamboerijn bestond deze uit enkel kinderen
uit groep 2. We zijn enorm trots dat dit zo goed bevallen is, we zetten dit
volgend schooljaar dan ook door. Ook gaan we kijken of we de tweede
helft van het jaar ook groep 1 leerlingen hierbij kunnen betrekken. We
houden jullie hierover op de hoogte.
Juf Tessa en juf Annemieke
Praktijkgroep
In januari 2019 zijn we gestart met een praktijkgroep. Dit schooljaar heeft de praktijkgroep een vervolg gekregen.
Leerlingen uit de bovenbouw die moeite hebben met het leren van theorievakken krijgen eens per maand een les in
de praktijk. Helaas konden de activiteiten die in de laatste periode van dit schooljaar gepland stonden niet doorgaan.
Wel hebben we de afgelopen maand de praktijkgroep voor dit schooljaar op een leuke manier afgesloten. Hieronder
een filmpje met de activiteiten van schooljaar 2019-2020
https://www.youtube.com/watch?v=SnWsrt3qsXE

Faalangstreductietraining
Met ingang van het nieuwe schooljaar, gaan we beginnen met een Faalangstreductietraining
voor leerlingen uit groep 7 en 8. We gaan een groep samenstellen met groep 7 en 8 van ons IKC
en van IKC de Tamboerijn. Tijdens deze training gaan we in een kleine groep leren omgaan met
de gevoelens die horen bij faalangst. De kinderen leren de faalangstsignalen herkennen bij
zichzelf, met behulp van de 4 G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag). We gaan de
leerlingen leren om zelf de baas te zijn over hun gevoelens, gedachten en gedrag. Ook komen
helpende- en niet helpende gedachten aan bod, waarbij ze leren om niet- helpende gedachten
om te buigen naar helpende gedachten. De basis voor deze bijeenkomsten zal de methode ‘Je
bibbers de baas zijn’, maar er kan nog veel meer ingezet gaan worden. We willen graag twee
trainingen van 10 bijeenkomsten aanbieden in het nieuwe schooljaar. Er zal ook tijd zijn voor
individuele gesprekken met de leerlingen. Indien we dit gewenst vinden voor uw kind zal de leerkracht van uw kind
dit met u bespreken. Heeft u zelf het idee dat het passend zou kunnen zijn voor uw kind, kunt u dit bespreken met
de leerkracht.
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Bouw
Afgelopen schooljaar hebben de tutoren zich weer fantastisch ingezet om een heleboel kinderen te begeleiden met
het preventief leesprogramma BOUW. Helaas kon dit niet doorgaan tijdens de sluiting van het IKC. Thuis hebben
ouders dit opgepakt, fantastisch! Sinds een paar weken is het weer verder gegaan zoals het altijd gaat hier op De
Wissel. Aankomende maandag oefenen we voor de laatste keer. Ook zullen dan alle kinderen die hieraan mee
hebben gedaan/ geholpen even in het zonnetje worden gezet 😊.

IKC raad
Mijn naam is Christie Bolder, woon in Zevenaar en sta volgend schooljaar voor groep 7. Inmiddels
werk ik alweer 2 jaar bij IKC De Wissel, maar zit al 12 jaar in het onderwijs. Vanaf volgend schooljaar
ben ik benoemd tot IKC raadslid. Dit lijkt mij een mooie nieuwe uitdaging, mee te denken op
beleidsniveau.
Schoolfruit
Het schoolfruit werd in de afgelopen jaren als positief ervaren. Helaas moesten we dit schooljaar vanwege de sluiting
van onze school eerder mee stoppen. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 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
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

8 oktober:
19 november:
4 februari:
1 april:
3 juni:

groep 3B en 5/6
groep 1/2A en 8
groep 1/2B en 6/7
groep 1/2C en 4
groep 3A en 5 en 7

U bent als ouder/belangstellende van harte welkom op de betreffende donderdag dat uw kind de Wisselpiraat heeft.
We starten om 08.30 uur en het duurt tot maximaal 9.30 uur.
Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Eerste schooldag:
maandag 24 augustus 2020 (u krijgt vooraf nog een bericht m.b.t. deze dag)
Informatieavond:
donderdag 3 september 2020 (19.45 -21.15 uur)
Schoolfotograaf:
donderdag 17 september 2020
Presentatie groepen:
vrijdag 25 september 2020 (tijden volgen nog)
Rapport mee:
donderdag 4 maart 2021 en donderdag 15 juli 2021
Kijkavonden:
donderdag 5 november 2020 en dinsdag 23 maart 2021(18.30 – 19.30 uur)
Studiedagen groep 1 t/m 8:
woensdag 14 oktober, dinsdag 10 november, maandag 22 februari, donderdag 25
maart, vrijdag 26 maart, dinsdag 25 mei, donderdag 1 juli
Sinterklaas:
vrijdag 4 december 2020
Kerstviering:
woensdag 16 december 2020
Carnaval:
vrijdag 12 februari 2021 → alle kinderen om 12.00 uur vrij!!
Keuzecursus:
vrijdag 5 maart 2021, vrijdag 12 maart 2021 en vrijdag 19 maart 2021
Kamp groep 8:
deze data zullen wij begin nieuw schooljaar communiceren.
Goede doelendag:
vrijdag 21 mei 2021
Slotavonden:
dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli 2021
Laatste schooldag
vrijdag 23 juli 2021 (alle kinderen om 12.00 uur vakantie)
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Gymtijden 2020-2021
Aankomend schooljaar zullen alle groepen wederom op de maandag gymmen. Groep 7 heeft 2x in de week gym, zij
gymmen op de woensdag nog een keer van 8.30 tot 9.30 uur. Groep 7 gaat op woensdag zelf naar de gymzaal met
de fiets. Op maandag heeft groep 7 van 13.00 tot 14.00 gym. Het is de bedoeling dat zij vanuit school met de fiets
naar de gymzaal gaan, om vervolgens vanuit de gymzaal naar huis te gaan. Groep 8 start de maandag om 8.30 met
de gymles. Deze leerlingen komen die ochtend zelfstandig naar de gymzaal.
Vakantie!
Na een rare periode van thuiswerken en gefaseerd onderwijs op locatie, werken we nu weer zoals we gewend zijn.
Over achterstanden praten we niet, wat hebben de kinderen veel geleerd in deze periode! Na de zomer pakken we
de draad weer op. Net als nu, willen we niet dat kinderen thuis aan het werk gaan voor school. Wilt u toch wat doen
thuis? Voorlezen, spelletjes doen en lekker bewegen samen is prima! Wist u trouwens dat de vakantiebieb weer
open is? Lekker vanuit je luie stoel in de tuin/camping/vakantiehuisje boeken lezen vanaf je tablet: Vakantiebieb-link
Vrijdag 10 juli: laatste schooldag
In verband met de huidige corona-maatregelen, zullen wij ook de laatste schooldag van dit schooljaar de huidige
wisselende breng- en haaltijden hanteren. Dat betekent voor de eindtijd:
11.45 uur groep 1/2a en groep 3
11.50 uur groep 1/2b
11.55 uur 1/2c
12.00 uur groep 4 t/m 8
Wij nemen afscheid van 3 leden uit de oudervereniging (OV)
De mensen die jarenlang als OV lid met hart en ziel en vooral met praktische inzet een steun en
toeverlaat zijn geweest voor IKC De Wissel gaan stoppen: Caroline, Dominique en Chiel.
Meedenken en meepraten in de oudervereniging, hand- en spandiensten verrichten bij alle
activiteiten die op ons IKC worden georganiseerd, maar vooral altijd klaar staan om een handje te
helpen. Caroline, Dominique en Chiel, heel erg bedankt voor al jullie inzet de afgelopen jaren!
Ouders/verzorgers bedankt!
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!
Schoolplein weer open vanaf de zomervakantie
Vanaf de zomervakantie mag er weer op ons speelplein worden gespeeld. Wij zullen net als iedere avond, weekend
en vakantie de poort van het plein op slot doen. Met het sluiten van ons plein, mag deze formeel niet meer worden
betreden. Wij weten dat het een relatief laag hek betreft en kinderen hier dus makkelijk overheen kunnen klimmen.
Wij willen duidelijk melden dat wij, maar ook de politie, het niet bezwaarlijk vinden dat kinderen passend binnen de
doelgroep (0-13 jaar) na schooltijd, in het weekend en/of tijdens de vakanties gebruik maken van ons plein. Doordat
wij het plein wel echt afsluiten, maakt wel dat wij formeel op kunnen treden tegen jongeren die hier eigenlijk niets
te zoeken hebben, maar wel voor overlast zorgen. Deze verandering hebben wij ook met de wijkagent besproken.
Start nieuw schooljaar: Corona-update
Vóór de start van het nieuwe schooljaar zullen we u opnieuw informeren over de dan geldende Corona-maatregelen.
Hopelijk kunnen we weer een beetje terug naar normaal. Of de geplande activiteiten in augustus en september al
dan niet in aangepaste vorm door kunnen gaan, daarover zullen we u ook tijdig informeren.
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Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Welkom Izayah en Zoë bij ons op de babygroep! Er zijn nog een paarplekjes vrij! Neem gerust contact met ons op via
0682014022 voor een kennismaking en rondleiding!
Op de babygroep zijn we druk met het thema ‘Hier
woon ik’. Tijdens het warme weer van vorige week
nemen we ’s ochtends ook de jongste kinderen mee
naar buiten! Heerlijk spelen en ontdekken met water!
Nieuws vanuit de peutergroep
Welkom Ameera op onze peutergroep! Er zijn nog
enkele plekjes vrij, neem gerust contact met ons op via
06-82014022 voor een kennismaking en rondleiding!
Ook met de peuters zijn wij druk bezig met het
thema ‘Hier woon ik!’ Nadat we alle gedeeltes van
het huis besproken hebben; de slaapkamer,
badkamer, enzovoort, hebben we het nu over alle
gereedschappen. De peuters mogen de echte
gereedschappen bekijken en voelen, vervolgens
mag er met het speelgoed gereedschap gespeeld
worden. Enthousiast zijn ze aan het timmeren en
zagen! Onze knappe bouwvakkers!

Nieuws vanuit de BSO
Inmiddels hebben we (bijna!) alle kinderen weer gezien. Wat fijn om jullie weer gezellig samen te zien spelen! Ook
stonden de eerste uitjes weer op de planning (niet zo uitbundig als voor de Corona).
In verschillende kleinere groepjes zijn wij weer naar het bos geweest. Hier
hebben we op de zandbult gespeeld, hutten gebouwd, stenen gezocht en
gespeeld in de natuurspeeltuin van het Peeske.
Wat hadden we geluk met het mooie weer van de afgelopen weken, want ons
nieuwe buitenspeelgoed is binnen! De kinderen hebben dit al uitbundig
getest! Natuurlijk mocht een watergevecht en waterijs ook niet ontbreken.

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, Rochelle 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
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Agenda
DATUM
Vr 3 juli
Wo 8 juli
Do 9 juli
Vr 10 juli
Ma 13 juli t/m vr
21 aug 2020
Ma 24 aug
Ma 31 aug
Di 1 sept
Do 3 sept

Vr 4 sept

WIE?
Belangstellenden
gr 8 en hun ouders
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 7
gr 1 t/m 8

ACTIVITEIT
Nieuwsbrief 11 uit
Afscheidsavond
Afscheid meester Jos, laatste dag voor groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
Ouder(s)/verzorger(s)
van leerlingen gr 1
t/m 8
Belangstellenden

Eerste schooldag
Luizencontrole
Luizencontrole
Informatieavond 19.45 uur – 21.15 uur

Overig nieuws
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