Schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Met trots presenteer ik u de nieuwsbrief in een nieuw jasje! We zijn erg blij met deze nieuwe
vormgeving. Iedere keer verzorgt een andere groep de voorkant van de nieuwsbrief met een
pakkende foto.
De eerste schoolweken zitten erop. Als ik terug kijk naar deze eerste weken waren het bijzondere
weken. Om als eerst het coronavirus maar eens te benoemen. Na een aantal positief geteste
leerkrachten die gelukkig over het algemeen milde klachten hebben gehad, is iedereen van het team
momenteel corona-vrij!
Op ons IKC doen we er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Goede ventilatie is
heel erg belangrijk. Ook nu het wat kouder wordt buiten, staan de ramen van de lokalen open. Dit
betekent dat het binnen wat frisser kan zijn. Het zou fijn zijn als u ervoor wilt zorgen dat uw
zoon/dochter een extra trui of vest meeneemt zodat hij/zij deze aan kan trekken als dit nodig is.
Daarnaast hebben de eerste driehoeksgesprekken plaatsgevonden, is de schoolfotograaf langs
geweest om de prachtige snoetjes van de kinderen (en teamleden!) te fotograferen en hebben we
afgelopen woensdag de Kinderboekenweek afgetrapt met een leuk filmpje. Het thema van de
Kinderboekenweek is En toen … In iedere groep werken de kinderen aan het schrijven van een
verhaal. Hier mogen ze een tekening, stripverhaal, gedicht of rap voor maken.
Ik hoop dat de aankomende periode rustiger zal verlopen als het gaat om het coronavirus. Zoals de
bekende slogan; wij zijn klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog niet klaar met ons.
Wij proberen ons als team zo goed mogelijk aan de richtlijnen vanuit het RIVM te houden. Daarnaast
heb ik korte lijntjes met de GGD zodat ik de juiste dingen naar u als ouder(s), verzorger(s) kan
communiceren.
Veel leesplezier gewenst met deze eerste nieuwsbrief in een gloednieuw jasje en alvast een heel fijn
weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Nieuws uit de groepen
Nieuw op ons IKC
Hayk in groep 1A, Dylan in groep 1C
Jamie in groep 4
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
Inmiddels zitten de eerste twee weken van het project over Ridders en
kastelen erop. Wat worden er al mooie dingen gemaakt en wat zien de
klassen en de gang er prachtig uit.
Inmiddels is ook de Kinderboekenweek
gestart. Met het thema “en toen” sluit
dit perfect aan bij ons thema. In
samenwerking met de bibliotheek krijgen alle kleuters dit thema
één keer een week lang een boekje mee over Ridder Rikki. Ook
hierbij sluit de Kinderboekenweek naadloos aan bij ons thema. We
hopen dat alle kinderen ook thuis veel plezier beleven aan het
samen (voor)lezen en hopen dat dit een motivatie is om dit
dagelijks te (blijven) doen. Tot aan de herfstvakantie zullen we aan
dit thema blijven werken.
Na de herfstvakantie gaan we verder met het thema “het
dierenwinkeltje.”
Oproep oud papier nieuwe leden
Op ons IKC is er een enthousiaste oudergroep die elke maand het oud papier voor onze school
ophaalt. Wij zijn verantwoordelijk voor de wijk Zonnemaat. Het ophalen van het oud papier gebeurt
op elke eerste maandag van de maand in de avonduren. In een kalenderjaar ben je dan 1, hooguit 2
keer per jaar aan de beurt. Dit ophalen gaat in samenwerking met de gemeente Zevenaar. Lijkt u het
leuk om zich op deze manier in te zetten? Stuur dan een mailtje naar juf Daisy via
daisy.vanhaaren@liemersnovum.nl
Alvast bedankt!
Verkeer en veiligheid
De bladeren vallen weer van de bomen, de dagen worden korter en eind oktober gaat de wintertijd
weer van start. Dit betekent dat kinderen straks weer in het donker richting school moeten fietsen.
Om ervoor te zorgen dat zij voldoende opvallen in het verkeer, organiseert Veilig Verkeer Nederland
jaarlijks de fietsverlichtingsactie in Zevenaar. VVN komt langs op de scholen om de fietsverlichting te
controleren. Leerlingen die hun fietsverlichting goed op orde hebben, maken kans op een nieuwe
fiets. De vrijwilligers van VVN komen ook op ons IKC de fietsen van de leerlingen uit de groepen 6
t/m 8 controleren. Dat zal gebeuren in week 46 of 47. De exacte datum volgt nog.
Nieuwe kascommissie OV
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

Ouders
IKC-raad
Op maandag 14 september stond de eerste IKC-raad vergadering van dit schooljaar op de planning.
Dit schooljaar verwelkomen wij juf Christie in de IKC-raad, voor Anke was dit haar eerste IKC-raad
vergadering als directeur. We hebben het gehad over de coronamaatregelen en hoe wij hier op
school mee om gaan. Verder is er gesproken over het vervangen van de informatieavond aan ouders
d.m.v. een filmpje of een PowerPoint. Ook het schoolondersteuningsprofiel is bekeken door de IKCraad. Onze volgende vergadering is op 26 oktober. De notulen zijn na goedkeuring te lezen op de
website.

Typcursus voor groep 6,7 en 8
In het voorjaar gaan we starten met de naschoolse typcursus “Typetuin”. Dit wordt aangeboden voor
de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Zijn er te weinig aanmeldingen sluiten de leerlingen die deze
naschoolse typcursus willen volgen aan bij IKC De Tamboerijn. Andersom kunnen leerlingen vanuit
IKC De Tamboerijn bij ons aansluiten mocht daar te weinig aanmeldingen zijn. U wordt te zijnde tijd
nader geïnformeerd.
Start schoolfruit
Goed nieuws!
Ons IKC is één van de vele basisscholen die dit schooljaar weer mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 ontvangen wij 20
weken lang drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. In de volgende nieuwsbrief
zullen wij aangeven op welke dagen er fruit/groente wordt aangeboden.
Even voorstellen
Mijn naam is Brian van Vuuren en ik ben 1e jaar student aan de deeltijd
opleiding bij Iselinge in Doetinchem. Ik loop vanaf september 2020 tot
januari 2021 stage in groep 5 van IKC de Wissel.
Ik werk nu 2,5 jaar bij Zonnekinderen in Zevenaar, voornamelijk op de
BSO bij IKC De Expeditie in Didam. Vandaar dat ik voor de deeltijd
opleiding gekozen heb. Verder voetbal ik bij de Sprinkhanen in NieuwDijk, ga ik graag met mijn vriendin en vrienden een drankje doen op
het terras en hou ik er van om er lekker op uit te gaan!
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en hopelijk kunnen we elkaar snel
ontmoeten! Groetjes, Brian van Vuuren

Ouders
Hallo, mijn naam is Aniek van Leur. Ik ben 21 jaar en woon in Duiven.
Nadat ik 3 jaar de opleiding onderwijsassistent heb gevolgd in Arnhem op het
RijnIJssel, en een tussenjaar heb gehad, is het nu tijd om de volgende stap te
maken. Daarom zit ik nu op de PABO in Doetinchem. Ik zit nu in het eerste jaar
van de deeltijd opleiding. Dit houdt in dat ik twee avonden in de week naar
school ga en op de woensdagen stage loop op De Wissel. In groep 1-2B ga ik
de eerste stappen zetten om een goede leerkracht te worden. Hier kijk ik erg
naar uit!
In mijn vrije tijd sport ik 3 dagen in de week. Twee dagen in de week ben ik te vinden op het voetbalveld
en speel ik in het vrouwenteam van DVV. Eén dag in de week sta ik in de dojo om te kickboksen. Ook
ben ik in het schuttersseizoen te vinden als vendelier van Onderling Genoegen.
De dagen dat ik niet naar school ga of stage loop werk ik bij de Jumbo in Tolkamer. Hier sta ik meestal
op de brood- of vleeswarenafdeling, maar ben ook inzetbaar op de andere afdelingen
Update n.a.v. Guatemala markt
Voor de auto staan onze begeleiders Anno Koning
en Jan van den Heuij. In de auto van links naar
rechts: Jikke, Cas, Max, Teun, Sidar en Indy.
Hallo, we zullen ons even kort voorstellen. Wij zijn
leerlingen van het Liemers College en begin dit
jaar zijn we naar Guatemala gegaan met stichting
Constru Casa. Op verschillende manieren hebben
we geld opgehaald om de het huisje te kunnen
betalen. Onder andere door jullie geweldige
opbrengst van het Guatemala marktje konden we
er naar toe reizen om het huisje te bouwen. Na
een lange reis van 22 uur kwamen we aan op onze
bestemming, Antigua.
De volgende dag hebben we kennis gemaakt met het land en haar mooie inwoners. In minder dan
twee weken hebben we een huisje gebouwd voor een lieve familie die het nodig had. Zij woonden
met een familie van 5 in een soort schuurtje zonder sanitaire voorzieningen. We hebben hard ons
best gedaan om een mooie toekomst te bouwen
voor deze familie. Niet alleen hebben we een
huisje gebouwd, maar ook spullen gekocht zoals
een tafel, stoelen, bestek en speelgoed om het
wat huiselijker te maken. In onze vrije tijd
hebben we het land bekeken; door een vulkaan
te beklimmen, koffieplantage te bezoeken, het
meer Atitlán te bezichtigen en rond gelopen in
Antigua met Diego (vrijwilliger coördinator van
Constru Casa) als onze familie erbij op. Kortom
een geweldige ervaring voor ons dat mede
mogelijk gemaakt is door IKC De Wissel en
Foto van het uiteindelijke resultaat van het huisje
Trudy. Bedankt.
met ons en de gids.

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Samen ontdekken met ongekookte pasta! De bekers vullen en weer leeggooien. De pasta uit de bak
en weer in de bak. We hebben op deze manier de fijne motoriek gestimuleerd!

Nieuws vanuit de peutergroep!
Net als de kleuters werken wij aan het thema ridders en kastelen. Er staat een echt kasteel op de
peutergroep! Samen bespreken we wie daar allemaal wonen; ridders, prinsessen en natuurlijk de
koning! De kinderen hebben allemaal een ridder masker gemaakt. Het zijn echte ridders!

Vanaf volgende week is de peutergroep ook op woensdagochtend open! Benieuwd naar onze
peutergroep? Kom gerust een kijkje nemen! U kunt contact met ons opnemen via 06-82014022 of
talent@zonnekinderen.nl

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
Vanaf volgende week starten we met een nieuw thema: we maken kunst van toen en nu.
Aansluitend bij dit thema maken we werk van Piet Mondriaan na en gaan we aan de slag met een
levensgroot kunstwerk.

Over 2 weken is het alweer herfstvakantie. Ook in deze vakantie hebben we leuke activiteiten
gepland staan zoals een sportdag en een bakmiddag. We hebben er zin in!!

Overig nieuws
De Muziekspeeltuin (4 – 5 jaar)
Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters
Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Daar kun je dus niet vroeg
genoeg mee beginnen. In de muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse manier in aanraking
met onder andere ritme, maat en melodie. Ze maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen, te
spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te luisteren naar muziek. Zo wordt de
creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld.
De Muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld
van kleuters!
Docent
Start cursus
Dag/tijd
Locatie
Aantal lessen
Prijs

: Laurien Kuster
: 6 oktober 2020
: dinsdag, 15.15 uur
: Het Musiater, Zevenaar
: 10 lessen van 45 minuten
: € 88,-

Overig nieuws
Hé, jij daar! Ben jij 8 jaar of ouder?
Heb je wel eens een liedje in je hoofd? Tik jij lekker mee met deuntjes? Kortom: Jij wilt graag muziek
maken! Kom dan eens bij ons meedoen!
De Beat Builders trommelen er lekker op los, de
proeflessen zijn een leuke manier om in een
korte periode kennis te maken met allerlei
soorten slagwerk.
Wat ga je doen? Schrijf je in om 6 x op vrijdag
mee te doen. Je krijgt dan uitleg, hoort wat
voorbeelden, maar je gaat vooral lekker zélf aan
de slag!

De Music Machine is een groep kinderen die
met blaasinstrumenten werken, ze toeteren er
graag op los. Welke tonen blaas jij eruit? Laat
jezelf maar eens horen! Je gaat dan 6 x op
maandag aan de slag. Je krijgt uitleg, hoort
voorbeelden en je probeert vooral veel zélf! We
zien je graag, tot dan!

Data Beat Builders XS
30 okt 6, 13, 20, 27 nov en 4 dec
16.30-17.00 uur

Data Music Machine XS
26 okt, 2, 9, 16, 23 en 30 nov
16.45-17.30 uur

We zien je graag bij: Muziekvereniging Crescendo Slenterweg 8 Zevenaar

Meld je vóór 10 oktober aan via
jeugd@crescendo-zevenaar.nl

Check de code om te zien wat we doen!

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 of talent@zonnekinderen.nl
Kinderopvang Zonnekinderen
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl
IKC De Wissel
Tel: 0316-523738 / wissel@liemersnovum.nl / www.dewisselzevenaar.nl

