Schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
En zo is het alweer november en genieten we van het prachtige najaarsweer. De zon komt geregeld
tevoorschijn en de temperaturen zijn zacht. Dit is prettig voor de ventilatie in de lokalen, maar ook
zeker voor onze leerlingen die heerlijk buiten kunnen spelen.
Op woensdag 14 oktober hebben wij een studiedag gehad. De rode draad tijdens deze studiedag was
het geven en ontvangen van complimenten. In de groepen hoor ik enorm veel complimenten; ‘Wat
heb je dit prachtig geschreven!’ ‘Jij hebt goed je best gedaan, wat knap!’ ‘Hoe je dit nu doet vind ik
fijn, ga zo door!’. Je ziet de leerlingen groeien wanneer ze zo’n compliment mogen ontvangen,
prachtig! Wie wordt er nou niet blij van een compliment?
Binnen het team hebben we elkaar ook veel complimenten gegeven door middel van
complimentenkaartjes. Niet alleen het geven van complimenten is belangrijk, maar ook het in
ontvangst nemen van een compliment kwam aan bod. Succes vieren en trots zijn op wat je doet.
Prachtig!
Ik wil een groot compliment maken naar het gehele team: we doen prachtig werk en we hebben de
situatie binnen ons IKC goed onder controle. We werken keihard om ervoor te zorgen dat ons
onderwijs en de opvang zoveel mogelijk doorgaan en we doen er alles aan om leuke dingen te
organiseren binnen de huidige maatregelen. De energie, de wilskracht en het enthousiasme straalt
ervan af! Chapeau!
Ook een groot compliment voor u allen: de anderhalve meter afstand wordt in acht genomen bij het
wegbrengen en/of ophalen van de leerlingen, u neemt contact op om advies te vragen over een
bepaalde situatie, u bent positief en u toont begrip voor de reeds aangescherpte maatregelen.
Bedankt hiervoor!
Naast het complimenten geven stond er voor de onderbouw een training van Mijnkleutergroep.nl op
het programma, een kennismaking met dit leerlingvolgsysteem. De collega’s van groep 3 zijn aan de
slag gegaan voor hun eigen groep en voor de bovenbouwcollega’s kwam er een externe trainer van
de nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen Atlantis. Het was een ontspannen en
leerzame studiedag.
In deze derde nieuwsbrief krijgt u informatie over de aankomende vieringen, Sint en Kerst, leest u
wat er de komende studiedag (10 november) op het programma staat en ziet u wie de
voorleeskampioen is geworden!
Veel leesplezier en een heel fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
De afgelopen twee weken zijn we in de
kleutergroepen bezig geweest met het thema
“Het dierenwinkeltje.” Tijdens dit thema staat het
boek centraal van Marianne Busser en Ron
Schröder.
Veel van onze lessen halen we uit het bijpassende
project van de Kleuteruniversiteit en werken we
aan de doelen die centraal staan tijdens het
thema.
De komende twee weken gaan we nog verder
werken aan het thema en daarna staat natuurlijk
Sinterklaas centraal.
Afgelopen weken is er ook hard gewerkt aan het kantoor/berging van de kleuters. Deze is grondig
onder handen genomen door onze twee fantastische conciërges Jos en Klaas. Deze ruimte is
geschilderd, en er zijn nieuwe schappen gekomen. Binnenkort komt er een ander bureau in en
worden er nieuwe bakken aangeschaft voor al het themamateriaal. Door dit onderhoud stond onze
speelzaal even vol met dozen. Zodra alle bakken er zijn gaan we de ruimte weer snel inrichten zodat
we ook weer alle ruimte hebben in de speelzaal.
Dans CMK
Net als vorig jaar ontvangen we subsidie op cultuurgebied. Wij hebben voor de discipline dans
gekozen. Juf Eliette leert ons dit jaar een dans aan verdeeld over 2 workshops. Iedere groep heeft
zijn eigen thema ontvangen. De ene heeft een boekendans, de ander een line dance. Vrijdag 6
november ronden we het af en geven we een presentatie. We hebben ervoor gekozen om dit in 4
groepen te verdelen. Foto’s van de presentatie delen we met u via Parro.

Nationaal Voorleeskampioen
Tijdens de Kinderboekenweek
hebben de leerlingen van
groep 7 en 8 in de klas de
voorleeswedstrijd gehouden.
Hier zijn vijf leerlingen
uitgekomen. Zij mochten voor
de groepen 4, 5 en 5/6
voorlezen. De kinderen uit
deze groepen hebben
gestemd. De stemmen zijn door juf Antoinette geteld en vandaag
heeft zij in de hal de voorleeskampioen bekend gemaakt. Jaylee,
Loid, Fedde, Eva en Julia hebben geweldig voorgelezen en de uitslag
was heel spannend! De voorleeskampioen van IKC De Wissel is
Eva Borgers. Van harte gefeliciteerd!

Ouders
Verkeer en veiligheid
Dinsdag 17 november komen de vrijwilligers van VVN in de groepen 6 t/m 8 om de fietsverlichting te
controleren. Leerlingen die hun fietsverlichting goed op orde hebben, maken kans op een nieuwe
fiets.
Sinterklaas op school
Het duurt nog eventjes, maar... als het goed is, komt Sinterklaas weer bijna aan in Nederland! Hoe
dat dit jaar zal zijn, is natuurlijk nog wel even spannend. Durft de Sint op de stoomboot te stappen,
nu wij allen te maken hebben met het coronavirus? We wachten de berichten van de Sint af. Op
vrijdag 4 december zullen wij, als de Sint inderdaad in Nederland is aangekomen, een
Sinterklaasfeest vieren op ons IKC. Zodra wij hier meer informatie over hebben, hoort u van ons. Wij
weten al wel zeker dat het Sinterklaasfeest dit jaar alleen met de kinderen gevierd kan worden.
De kinderen van de onder- en middenbouw (t/m groep 5) vieren het Sinterfeest dit jaar in de eigen
groep. In de groep worden er allerlei activiteiten gedaan en we mogen ook nog op bezoek bij de Sint!
Aan de kinderen vanaf groep 5/6 wordt er gevraagd of zij de Sint willen helpen door surprises voor
elkaar te maken. Maandag 16 november worden er lootjes getrokken. Vanaf maandag 30 november
tot en met woensdag 2 december kunnen de surprises mee naar school worden genomen en in de
schatkamer worden gezet. Elke groep heeft voor zijn eigen lokaal een eigen schatkamer.
We wensen Sinterklaas alvast een goede, gezonde en veilige reis en hopelijk tot 4 december!
Sjors sportief
Het prachtige 7e Sjors Sportief/Creatief boekje voor kinderen uit de gemeente Zevenaar is klaar en
staat weer boordevol sportieve & creatieve kennismakingscursussen. Mogelijk gemaakt door alle
sportverenigingen, cultuuraanbieders en basisscholen uit gemeente Zevenaar. Dinsdag 27 oktober
heeft iedere leerling het boekje van Sjors sportief mee naar huis gekregen. Ze kunnen het hele
schooljaar gratis inschrijven voor zoveel activiteiten als ze willen. Maar let op: vol=vol!
Nationaal schoolontbijt
Woensdag 4 november hebben we ons jaarlijkse Nationaal schoolontbijt gehad. Dit jaar
heeft de Aldi dit verzorgd. Het was een gezellige start van de dag. Wij danken de OV
voor alle hulp!
Start schoolfruit
De leveringen starten in de week van 9 november 2020. In de week van 12 april 2021 vinden de
laatste leveringen plaats. In totaal ontvangen wij gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en
fruit per week. We geven de kinderen dit fruit/groente op de volgende dagen:
dinsdag, woensdag en donderdag. In verband met de studiedag op dinsdag 10
november, starten wij met het schoolfruit op woensdag 11 november.
Vooruitblik studiedag 10 november
Dinsdag 10 november hebben we onze tweede studiedag gepland. Deze studiedag staat in het teken
van het nieuwe onderwijsresultatenmodel vanuit de inspectie. De projectleiders presenteren de
projectplannen aan het team zodat iedereen op de hoogte is van de voortgang van de
projectplannen. De thema’s van de projectplannen zijn ICT, eigenaarschap en betrokkenheid,
onderbouw, ouderbetrokkenheid en Blink.
Daarnaast komt er iemand van Veilig Thuis Gelderland-Midden om voorlichting te geven over het
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij dit onderdeel sluit ook een collega van Het
Talent aan.

Ouders
IKC-raad
Op maandag 26 oktober was de tweede IKC-raad vergadering. We hebben het gehad over de
coronamaatregelen en hoe wij hier op school mee om gaan. Verder zijn de vieringen Sint en kerst
besproken. Tot slot zijn de projectplannen kort doorgenomen waar wij ons dit jaar op gaan richten.
Onze volgende vergadering is op 9 november. Hierbij zullen wij het gaan hebben over het
haalbaarheidsonderzoek m.b.t. locatie Vestersbos. De notulen zijn na goedkeuring te lezen op de
website.

Vervolg update Guatemala markt van juf Trudy
Wij hebben een vervelende Coronatijd meegemaakt en hopelijk krijgen we het niet een tweede keer.
Wij boffen dat we in Nederland wonen en niet in Guatemala. Want Corona heeft heel hard
toegeslagen in Guatemala. De mensen moesten van de president thuisblijven, maar hij zorgde er niet
voor, dat de mensen geld kregen om voedsel te kopen. In Nederland is dat beter geregeld.
De mannen gaan normaal 's morgens naar de campo om te werken, maar dat mocht niet. Geen
werk, geen geld, geen eten. Er rijden geen bussen meer, kinderen zijn thuis, meestal in kleine hutjes
van golfplaten en takken.
Behalve de armoede, die er normaal al is, maakt dit virus de situatie nog erger.
Constru Casa kan nu niet bouwen, maar helpt de families zo goed mogelijk met het uitdelen van
voedselpakketten. De € 100,- van de boekenverkoop is hiervoor ook gebruikt, dat vinden jullie vast
wel goed!

Wij hadden in maart onze koffers al gepakt om ons huisje te gaan bouwen, maar op het laatste
nippertje kon het niet meer doorgaan. We hopen dat we in begin volgend jaar toch nog kunnen gaan,
als de situatie verbeterd is.
Ik ben wel heel, heel blij, dat de studenten van het Liemers College nog net op tijd wel hebben
kunnen gaan. Zij hebben in onze vorige nieuwsbrief erover geschreven. En samen duimen, dat we het
volgend jaar een gewoon Guatemalamarktje kunnen houden. (juf) Trudy

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Afgelopen week hebben we een spiegeltje opgehangen. De baby’s vinden het reuze interessant om
zichzelf te zien.
Daarnaast zijn we natuurlijk druk met alles wat erbuiten te vinden is over de herfst. We hebben een
aantal eikels, kastanjes, beukennootjes en dennenappels verzamelt waar de kinderen zich goed mee
kunnen vermaken.

Nieuws vanuit de peutergroep
De afgelopen twee weken zijn onze peuters druk in de weer met het thema ‘De Gruffalo’. Op de
groep is er een stukje ‘Gruffalo bos’ nagebouwd door de kinderen en hier wordt in eigen fantasie het
verhaal in gespeeld. Ook is er weer druk geknutseld omtrent het thema.
Buiten het thema om stonden er natuurlijk ook andere leuke activiteiten op de planning! Zo was er
een tuindag, waarbij de peuters mochten helpen in de tuin samen met onze tuinman Rudi. De
regenlaarzen aan, handschoenen aan, kruiwagens en bezems gereed; wat een feest! Daarnaast zijn
de peuters een aantal keer in het bos geweest, hebben ze buiten gespeeld op met de kleuters en zijn
ze aangeschoven tijdens het nationale schoolontbijt in de kleuterklas.
De komende week staat nog in het teken van de Gruffalo, daarna gaan we over op sinterklaas! De
sinterklaasviering op het Talent ziet er dit jaar anders uit dan normaal. Hierover informeren wij later
meer.

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
De afgelopen periode hebben we hele leuke uitstapjes gemaakt. We zijn meerdere keren naar het
bos geweest en naar de natuurspeeltuin. Ook zijn de kinderen naar de boerderij geweest. In de
toekomst gaan we nog meer leuke uitstapjes maken.
Sinds afgelopen week hebben we een klein podium op de BSO, zodat de kinderen kunnen optreden
en hun kunstjes kunnen laten zien. Nu hebben we alleen weinig tot geen verkleedkleren. Hierbij een
oproep aan alle ouders: Heeft u nog verkleedkleren liggen van uw kind, waar uw kind thuis niets
meer mee doet? U maakt ons en de kinderen hier erg blij mee!
We hebben nog 2 weken het thema kunst en dan gaan we over op het thema sinterkerst.
Hierbij gaan we eerst leuke activiteiten doen die met sinterklaas te maken hebben en daarna met
kerst. De kerstvakantie nadert ook en in die weken staan er ook leuke activiteiten gepland,
waaronder een Galadag.

Overig nieuws

Overig nieuws

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

