]

Nieuwsbrief
4 september 2020
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
De zomervakantie is voorbij, de eerste twee weken van schooljaar 2020-2021 zitten er alweer op. We hopen dat
iedereen, ondanks het coronavirus, heeft genoten van een welverdiende vakantie!
Een goed begin is het halve werk!
Op ons IKC hebben we een goede start gemaakt. Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en spannend. De eerste
weken staan in het teken van De Gouden Weken. Het proces van groepsvorming begint na de zomervakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de juf of meester en er worden weer nieuwe klassenregels
opgesteld met elkaar. Om elkaar te leren kennen, een goede sfeer en fijne dynamiek in de groep te creëren, worden
er in de groep allerlei spelletjes, Energizer, groeps- en klassenopdrachten gedaan.
Toch is het wel een beetje vreemd om te starten als nieuwe directeur van het IKC in deze corona periode. Het liefst
zou ik u allemaal van harte welkom heten tijdens een informatieavond zodat we elkaar kunnen leren kennen. In
plaats van de informatieavond, hebben we nu een PowerPoint met u gedeeld met de nodige informatie. Deze heeft
u gisteren via Parro ontvangen.
Met de kinderen heb ik al wel kennis gemaakt. Vorige week ben ik bij iedere groep even op visite
geweest om mezelf voor te stellen en een kort spelletje te spelen waarbij de kinderen dingen over
mij te weten zijn gekomen. Dat was leuk! U heeft wellicht al gehoord dat roze mijn lievelingskleur is
en dat een flamingo één van mijn favoriete dieren is.
De reeds bekende driehoeksgesprekken kunnen via Parro ingepland worden. Een gesprek waarbij we niet over
kinderen praten, maar met kinderen en hun ouders. Het doel van dit eerste gesprek is de kennismaking tussen
leerling, ouder en leerkracht. Tevens is het een mooie gelegenheid om verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.
We zijn gestart!
De school bruist en is gevuld met vrolijke leerlingen en leerkrachten. Wat heerlijk om hier rond te lopen, genieten!
Hartelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel

IKC De Wissel schooljaar 2020-2021

Gezondheid staat voorop!
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de huidige richtlijnen vanuit het RIVM.
Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover
geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
De 1,5 meter regel nemen we in acht. Daarmee volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM. Kinderen
onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Mocht het zo zijn dat een leerling thuis moet blijven vanwege lichte ziekteverschijnselen, maar geen
verhoging of koorts heeft, is ons doel om de leerling zoveel mogelijk te betrekken bij het
onderwijsprogramma. De leerkrachten van de groepen 1-2 zullen de doelen waaraan gewerkt wordt
met u delen zodat u daar, waar mogelijk, thuis ook mee aan de slag kunt. De leerkrachten van de
groepen 3 t/m 8 proberen op een andere manier de leerling bij het onderwijs te betrekken door, waar
mogelijk, thuiswerk aan te bieden. De leerkrachten informeren u hierover via Parro.
In de bijlage van deze nieuwbrief zijn beslisbomen toegevoegd. Deze kunnen helpend zijn in uw
beslissing of u uw kind thuishoudt bij klachten, of niet. Uiteraard mag u bij twijfel of vragen ook altijd
contact opnemen.
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Uit de groepen
Nieuw op ons IKC
Na de zomervakantie mochten weer veel nieuwe leerlingen starten op ons IKC:
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!
Nieuws uit de kleutergroepen
De kop is er af! Wat was het weer spannend. Zeker voor de nieuwe kinderen die
na de zomervakantie voor het eerst zijn begonnen op ons IKC was het best
spannend om te beginnen. Afscheid nemen bij het hek en dan zelf met je nieuwe
juf of meester mee naar je nieuwe klas. Maar wat is het leuk om te zien hoe snel
alle kinderen weer wennen aan de nieuwe situatie en hoe snel ze de weg kennen
in onze school. Gelukkig werden we een beetje geholpen door het
kleurenmonster. Het monster had zich verstopt in de school. Met behulp van een
wollen draad door de school zijn we hem gaan zoeken en hebben we het gebouw
samen ontdekt. Tijdens het thema “Het kleurenmonster gaat naar school”
werken we ook aan onze doelen voor deze periode.
Vanaf maandag 21 september starten we met een nieuw thema in de kleutergroepen: “Ridders en
kastelen.” We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Om de klassen en de gang op een
leuke manier aan te kleden zijn we op zoek naar materiaal dat past bij het thema. Denk hierbij
aan; verkleedkleding van ridders, jonkvrouwen, prinsessen e.d., aankleding voor de huishoek
(soepketel op een driepoot, banieren, schilden e.d.), ridder/kastelen speelgoed (Playmobil,
lego, duplo e.d.), boeken enz. enz… Alles is welkom! De komende periode mag het allemaal
meegenomen worden naar school zodat wij alvast kunnen bekijken wat er is en wat er nog op andere
manieren verzameld kan worden. Om ervoor te zorgen dat alle materialen weer netjes terugkomen is het prettig als
alles wordt voorzien van de naam van uw kind en de groep.
Kletspraat
Een leerling uit groep 3 tegen haar juf: “Juf, ik mis het spelen zo” en als de bel gaat (veel eerder dan bij de kleuters)
bij het buitenspelen “nu al?”
En een kleuter tegen zijn meester: ”Meester, hij praat mij naat!”
Voorlezen aan de kleuters
Kinderen uit groep 6/7, 7 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 zo veilig en vertrouwd.
Presentatie van de groepen
Inmiddels is het een gewoonte dat in het begin van het schooljaar alle groepen zich aan elkaar en aan de ouders
presenteren. Dit keer wordt het gekoppeld aan de presentatie van de danslessen. Vorig schooljaar heeft elke groep 2
workshops dans gehad. Juf Eliëtte (van een dansschool) zal vanaf 8 september wederom danslessen verzorgen. Als
afsluiting van het dansproject laat elke groep op vrijdag 18 september zien wat ze geleerd hebben. Omdat de ouders
niet aanwezig mogen zijn, zorgen wij voor beeldmateriaal.

De presentatie van 25 september komt te vervallen!
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Ouders
Speerpunten schooljaar 2020-2021
Als IKC vinden wij het belangrijk om ons onderwijs ieder jaar waar mogelijk en nodig te verbeteren. Dat maakt dat
wij aan het eind van ieder schooljaar met elkaar bespreken wat de speerpunten voor het volgende schooljaar zullen
zijn. Middels projectgroepen waarin verschillende leerkrachten zitten, gaan we planmatig en doelgericht met deze
thema’s aan de slag. Middels nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Aan het eind van het
schooljaar evalueren wij dit intern en hopen wij we weer een mooie stap te hebben gezet in de ontwikkeling van ons
onderwijs.
De speerpunten van dit schooljaar zijn:
- ICT: De leerlingen ICT-vaardig maken voor de toekomst.
- Eigenaarschap en betrokkenheid: Hoe betrekken we de leerlingen meer bij het leerproces?
- Blink natuur: De nieuwe methode voor wereldoriëntatie implementeren.
- Ouderbetrokkenheid: We verzorgen de maatschappelijke contacten voor elke groep, daarnaast een
ouderavond voor alle ouders en houden met de kinderen van groep 3 contact met Woonhuis September.
- Onderbouw: Doorgaande lijn 0-6 jaar.
CITO-leerlingvolgsysteem toetsen
Voor de zomervakantie hebben we ervoor gekozen om de CITO-leerlingvolgsysteem toetsen van de juni meting
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 worden afgenomen in de
weken van 21 september t/m 2 oktober in groep 4 t/m 8. Nadien zullen we de resultaten van deze toetsen met u
delen.

Schoolfotograaf
Donderdag 17 september 2020 zal de schoolfotograaf langskomen om mooie foto’s te maken van
alle leerlingen van IKC De Wissel. Het gaat hierbij om klassenfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en
zusjes samen. Dit jaar zullen wij gebruik maken van de diensten van www.proveer.nl.
De schoolfotograaf zal gebruik maken van een witte achtergrond, gelieve hier rekening mee te houden met de
kleding.
Ongeveer twee weken nadat de schoolfotograaf is geweest, ontvangt u per kind een inlogfolder met een afbeelding
voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de site en geheel vrijblijvend een
bestelling naar keuze kunt doen.
Er is al een compleet pakket voor € 12,50. Het is eventueel mogelijk om via de site andere formaten, opties etc. te
kiezen, maar daar zitten extra kosten aan verbonden.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u terecht bij Odylle Hendriks, Sharon Bohr-Wensink en/of Nancy
Vink-Masbaitoeboen van de Oudervereniging.
Kinderpostzegels 23 t/m 30 september
Goed nieuw! De kinderpostzegelactie 2020 gaat door. Wel een beetje anders, maar onze leerlingen uit de groepen 7
en 8 komen gewoon langs de deuren. Dit jaar met een speciale verkoop box. Ook gaat de Stichting Kinderpostzegels
digitaal. Veel succes allemaal.
Oproep nieuwe luizenouders
Voor alle kleutergroepen en voor groep 3A zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die na elke vakantie samen met
andere ouders voor de betreffende groep de leerlingen zouden willen luizen pluizen?
Voor meer informatie of om je op te geven neem contact op met onze unitleider Daisy van Zwam, mailadres
daisy.vanhaaren@liemersnovum.nl.
Bij de luizencontrole van afgelopen week was iedereen luizenvrij!
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Kinderboekenweek
Woensdag 30 september is de start van de Kinderboekenweek 2020.
Het thema van dit jaar is: Terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid. We starten met een gezamenlijke opening in de hal. Tijdens deze weken is er in alle groepen aandacht voor
dit thema.
Tevens gaan de kinderen van groep 7 en 8 zich voorbereiden voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Na de
herfstvakantie gaan de gekozen kinderen voorlezen in de groepen 4, 5, en 5/6 voorlezen. De kinderen van deze
groepen mogen stemmen en daarna maken we de voorleeskampioen van IKC De Wissel bekend.

Nieuwe methode Atlantis
Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe methode voor technisch- en begrijpend lezen: Atlantis. Het is een
moderne en uitdagende methode voor de groepen 4 tot en met 8. In deze methode staat de leesbeleving in elke les
centraal staat. Iets wat wij heel belangrijk vinden, want lezen is leuk!
Project- en praktijkgroep
Projectgroep
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 deze leerlingen uit groep 4 t/m 8 zijn inmiddels gestart. De lessen voor deze
leerlingen uit groep 2 en 3 zullen na de herfstvakantie starten.
Daarnaast onderzoeken we of we in januari ook groep 1 leerlingen aan kunnen laten sluiten. We houden u hierover
op de hoogte.
Juf Tessa (van IKC De Tamboerijn) verzorgt op dinsdag de lessen voor deze leerlingen uit groep 5 t/m 8. Juf
Annemieke (van IKC De Wissel) verzorgt op woensdag de lessen voor deze leerlingen uit groep 2 t/m 4.
Praktijkgroep
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.
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Faalangstreductietraining
Met ingang van dit nieuwe schooljaar, gaan we beginnen met een Faalangstreductietraining
voor leerlingen in 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 dit 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.
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
IKC-raad
De IKC-raad bestaat uit
ouders van kinderen die
onderwijs volgen en
ouders van kinderen die
gebruik maken van de
opvang op ons IKC. Ook
zijn er personeelsleden lid
van de raad. Als IKC-raad
vertegenwoordigen wij
onze achterban; kinderen,
ouders en personeel.
Heeft u vragen over
bovenstaande zaken, mail
ons gerust!
Nieuwe poort voor kinderen op de fiets
Afgelopen week is er een nieuwe poort geplaatst door ABC-hekwerk. Deze nieuwe poort zal gebruikt worden
door kinderen uit de bovenbouw die met de fiets op school komen. Dit wordt de “fietspoort”. Je loopt met je fiets
hierdoor naar binnen en na school weer naar buiten. Wij fietsen namelijk niet op het plein. De reeds bestaande
poort, richting onze hoofdingang, zal echter nog alleen gebruikt worden als ingang voor voetgangers. Bij beide
poorten zal er een sjabloon van een fiets en een voetganger worden aangebracht op het plein. Ook zullen wij dit nog
met de desbetreffende groepen bespreken. Vanaf maandag 7 september opent de nieuwe fietspoort!
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Even voorstellen
Ik wil me graag even voorstellen! Mijn naam is Kelly Rewinkel en ik ben 21 jaar oud. Ik ben
vierdejaars pabostudent op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Mijn hobby’s zijn reizen,
zwemmen en gitaar spelen. Het gehele schooljaar zal ik op maandag en dinsdag te vinden
zijn in groep 3B bij juf Chantal en juf Alette. Tevens is er een periode waarin ik vier weken
achter elkaar er elke dag ben. Helaas heb ik door het Coronavirus nog weinig ouders
kunnen zien. Ik zie er daarom erg naar uit om de ouders uit groep 3B te ontmoeten bij de
driehoeksgesprekken. Tot snel! Groetjes Kelly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommigen van jullie hebben mij misschien al wel gezien, want vanaf 1 augustus ben ik
werkzaam op het Talent en kunnen jullie mij hier, maar ook bij IKC de Wissel, tegenkomen.
Zelf werk ik al jaren in de kinderopvang en heb ervaring met alle leeftijden t/m 12 jaar. De
eerlijkheid, spontaniteit en de liefde die je terugkrijgt van de kinderen, zorgen ervoor dat ik
dit werk nog altijd met veel plezier doe. Naast het werken met kinderen is fotografie mijn
andere grote passie. Waar ik eerder allerlei soorten foto’s maakte, heb ik mij de laatste
jaren gespecialiseerd in alles rondom de baby; de zwangerschap, de geboorte en de eerste
weken na de bevalling. Daarnaast sport ik redelijk fanatiek, rijd ik graag een rondje op de
motor en bezoek ik regelmatig het theater en concerten. Vrienden en familie zijn erg
belangrijk voor mij, ik ben dan ook altijd in voor een gezellig avondje onder het genot van
een lekker hapje en drankje. Mocht je meer willen weten of nog vragen hebben; stel ze dan
gerust. Groetjes, Celien Arts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo allemaal, mijn naam is Margaux Hurrelbrinck. Ik ben 21 jaar en zit nu in mijn tweede jaar
van de pabo in Doetinchem. Het komende half jaar zal ik stage lopen in groep 1/2C bij juf
Authum.
Als ik niet bezig ben met school, kun je me veel vinden bij de dansschool waar ik meerdere lessen
per week volg. Verder hou ik er van om spelletjes te doen en lees ik graag een goed boek
(natuurlijk kijk ik ook af en toe een goede serie op Netflix, maar dat klinkt toch minder
jufferig 😊).
Ik weet zeker dat we er samen een heel leuk half jaar van gaan maken!
AVG
Heeft u er al aan gedacht om (opnieuw) uw privacy voorkeuren aan te geven via Parro?
Dit doet u op de volgende manier:
- Open de Parro app
- Druk rechtsonder op de drie puntjes
- Ga naar 'Privacy voorkeuren'
- Pas voor ieder kind de privacy voorkeuren aan door op het blauwe pennetje achter de naam te drukken
- Na het invullen drukt u op opslaan
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

In verband met de corona maatregelen zal de Wisselpiraat voorlopig niet in het bijzijn van ouders/belangstellende
zijn. We zorgen uiteraard wel voor beeldmateriaal zodat u alsnog een indruk kunt krijgen van het optreden.
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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 mailen naar admin.wissel@liemersnovum.nl. Een
blanco aanmeldformulier zal dan via grote broer of zus worden meegegeven. Alvast bedankt.
Reminder belangrijke data schooljaar 2020-2021
Schoolfotograaf:
donderdag 17 september 2020
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:
maandag 10 t/m woensdag 12 mei
Goededoelendag:
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)
Kijkavonden
In de volgende nieuwsbrief (vrijdag 2 oktober) zullen we u informeren hoe we omgaan met de kijkavonden die dit
schooljaar gepland staan op donderdag 5 november en dinsdag 23 maart 2021.

Opvang
De babygroep
Welkom Sebas en Everly op onze babygroep!
Momenteel werken wij aan het thema: ‘in het oerwoud’. We bespreken alle dieren die daar wonen, deze worden
met de verrekijker goed bekeken.
De allerkleinste kijken hun ogen uit naar de krokodil op de muur. De wat grotere kinderen voelen aan de schubben,
dat is interessant!
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De peutergroep
Ook de peuters zijn afgelopen week gestart met het thema ‘In het oerwoud’.
We zijn druk bezig met het leren van het lied Met de jeep door het oerwoud. Ook is er al enthousiast gespeeld in de
themahoek en hebben we geknutseld. Onze natuurcoach kwam met extra voorwerpen m.b.t. het oerwoud, deze
gaan wij de komende weken onderzoeken!
Naast het spelen rondom het thema zijn ook de peuters weer op pad geweest. Uitjes naar het bos en de grote
speeltuin stonden op de planning.
In de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van een aantal peuters, omdat zij al naar de basisschool mochten
gaan. Dat maakt dat we de afgelopen weken ook weer nieuwe peuters hebben mogen verwelkomen omdat zij oud
genoeg zijn voor de peuterspeelzaal! Van harte welkom bij ons op de groep Chèvi, Lizzy en Nyema!

De BSO
Op de BSO hebben we inmiddels alle kinderen weer gezien. Wat ontzettend fijn!
Helaas kunnen vanwege corona niet meer zoveel variëren met uitstapjes als voorheen, maar dat
neemt niet weg dat we veel leuke dingen doen op de locatie zelf! De uitstapjes naar het bos en
speeltuinen blijven kunnen gelukkig wel doorgaan.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een salamander gevonden bij ons in de tuin. Erg
interessant vonden wij. Een aantal kinderen van de BSO hebben een oud aquarium omgetoverd
tot een heus logeerhotel voor ‘Sammie de salamander’. Hij heeft twee nachtjes bij ons mogen
logeren en is daarna weer buiten los gelaten. Hij boft maar met alle aandacht die hij heeft gehad
van de kinderen.
Tijdens en na de zomervakantie hebben wij weer veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen op
de BSO.
Van harte welkom Jip, Suus, Fien, Mila E, Kyano, Jens, Syd, Zoë, Rosa, Sarah, Delilah.
Mocht het jou ook leuk lijken om bij ons op de BSO te komen spelen, er zijn nog een aantal plekjes vrij!

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, Mirelle, Rochelle, Sharon en Celien)
Het Talent is te bereiken via 06-82014022
Kinderopvang Zonnekinderen
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl
IKC De Wissel
Tel: 0316-523738 / wissel@liemersnovum.nl / www.dewisselzevenaar.nl
IKC De Wissel schooljaar 2020-2021

Agenda
DATUM
Vr 4 sept
Ma 7 sept t/m vr 18 sept
Vr 17 sept
Vr 25 sept
Wo 30 sept
Vr 2 okt

WIE?
Belangstellenden
groep 1 t/m 8
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Belangstellenden

Bijlagen

IKC De Wissel schooljaar 2020-2021

ACTIVITEIT
Nieuwsbrief 1 uit
Startgesprekken
Schoolfotograaf
Presentatie van de groepen, komt te vervallen
Opening Kinderboekenweek, thema “en toen?”
Nieuwsbrief 2 uit
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