
 
 

  



 
 

 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   
 
En zo zitten we alweer in de maand maart… De tijd lijkt voorbij te vliegen. Gelukkig zijn de kinderen 
allemaal weer een paar weken op school. Wel op een andere manier dan dat we zelf graag willen 
zien. De kinderen en collega’s bevinden zich allemaal in een klassenbubbel. Groepsdoorbroken 
activiteiten zoals de Wisselpiraat kunnen geen doorgang vinden en er wordt nauwelijks gewerkt in de 
gemeenschappelijke hal. Het is anders en we moeten ons binnen bepaalde kaders bewegen, maar 
wat ben ik blij dat alle kinderen en collega’s er weer zijn!  
Fijn ook om te merken dat u ons weet te vinden bij vragen of onduidelijkheden. Dat u belt om af te 
stemmen wat wijsheid is bij bepaalde situaties en dat we de handen dus wederom ineenslaan om het 
samen zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Vanaf afgelopen maandag hebben we het originele buitenspeelrooster hervat. Bij navraag bij de GGD 
blijkt dat buitenspelen, net als de gymles, valt onder categorie 3 van contacten. Dit betekent dat 
kinderen uit de groep waarmee er twee keer 15 minuten buiten gespeeld wordt, niet als nauwe 
contacten worden beschouwd. Mocht het zo zijn dat een leerling positief getest is op het 
coronavirus, hoeft nog steeds alleen de eigen klas in quarantaine. Buitenspelen met kinderen uit 
andere groepen heeft hier geen invloed op.  
Daarnaast zijn we begonnen met het afnemen van de LOVS toetsen zoals u in de vorige nieuwsbrief 
kon lezen. Als alle groepen gespreid buitenspelen zorgt dit voor twee keer 60 minuten ruis voor 
andere groepen op een dag. Vooral voor groepen grenzend aan het schoolplein zorgde dit voor veel 
afleiding en dit kostte veel onderwijstijd. De totale pauzetijd wordt nu beperkt tot twee keer 30 
minuten op een dag. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich beter kunnen concentreren en zij worden 
tijdens lestijd niet meer afgeleid door buiten spelende kinderen.  
 
De lente begint. Dit betekent dat klachten die passen bij hooikoorts weer op zullen duiken. De 
verstopte neus, tranende ogen en niezen. In het protocol van het basisonderwijs staat omschreven 
dat kinderen die bekend zijn met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts naar school 
mogen als zij geen koorts of benauwdheidsklachten hebben. Is uw kind hiermee bekend? Dan wil ik u 
vragen om dit kenbaar te maken bij de groepsleerkracht zodat zij hiervan op de hoogte zijn.    
 
Geniet van de maand maart waarin de bloemen beginnen te bloeien, de vogels beginnen te fluiten, 
kalfjes en lammetjes die rondlopen in de wei. Vlinders die rondfladderen, bijen die zoemen en 
kinderen die spelen zonder jas op het plein.  
 
Veel leesplezier en een heel fijn weekend toegewenst.  

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  
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Nieuw op ons IKC   
Suren en Jeremiah op de babygroep 
Jax op de peutergroep 
Fenna in groep 1-2A 
Nyck in groep 1-2B 
 
                                 Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC! 

Nieuws uit de kleutergroepen 
Nog steeds zijn we aan het genieten van het feit dat we lekker samen op school kunnen zijn. De 
eerste week na de vakantie stond in het teken van weer wennen aan elkaar en aan school. Samen de 
hoeken ontdekken en lekker spelen met elkaar. Deze week zijn we gestart met het thema lente/de 
groentetuin. Alle kinderen hebben in de klas een boon in een zakje gedaan met daarin natte watjes. 
Nu is het grote wachten begonnen. De eerste resultaten zijn al te zien. Wat een verwondering! Nog 
steeds mogen er spullen van thuis meegenomen worden die passen bij het thema. Ook heeft nog 
niet iedereen een glazen potje meegenomen om de boon straks in over te potten.  
 
Palmpasen voor de groepen 1 t/m 4 
De zondag voor Pasen is in de Christelijke en Katholieke traditie Palmpasen, waarbij 
de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. 
Bij die traditie hoort ook het maken van een Palmpasenstok met mooie versieringen 
en een broodhaantje erop. 
 

Ook dit jaar willen we in de groepen 1 t/m 4 aandacht 
besteden aan Palmpasen. Helaas kunnen we gezien 
de huidige maatregelen met alle groepen buiten geen 
optocht houden, maar desondanks willen we wel de 
palmpaasstokken gaan versieren. Omdat er ook geen ouders in school 
mogen komen om ons te helpen, willen we iedereen vragen om een 
houten kruis mee naar school te geven en deze thuis te voorzien van 
crêpepapier. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zullen de strookjes 
crêpepapier vrijdag 12 maart mee naar huis krijgen. De houten kruizen 
met het papier moeten uiterlijk vrijdag 19 maart, voorzien van naam 
meegenomen worden naar school. Vanaf maandag 22 maart kunnen 
we onze stokken verder gaan versieren en op woensdag 24 maart 
houden we een Palmpasen optocht passend bij de maatregelen. 

                                                      Alvast bedankt voor uw hulp!  
 

 
 
 
 
 
 
IKC De Wissel is populair  
Ons IKC is populair en dat merken we door de vele aanmeldingen - ook bij het Talent- die 
binnenkomen. Voor de planning op lange termijn is het belangrijk dat we de kleuters op tijd in beeld 
hebben die bij ons IKC gaan starten. Daarom ons verzoek aan ouders die dat nog niet hebben 
gedaan. Meldt broertje(s) of zusje(s) tijdig aan via admin.wissel@liemersnovum.nl 
 

Ouders 

mailto:admin.wissel@liemersnovum.nl


 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en praktisch verkeersexamen groep 8 
Op woensdag 31 maart hebben de kinderen uit groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Op school 
oefenen wij voor het verkeersexamen, maar thuis kunnen de kinderen ook nog eens de borden leren 
en enkele oefenexamens proberen te maken op www.vvn.nl/oefenen. Op deze site vindt u ook nog 
meer informatie. 
Het is nog onzeker of het praktisch verkeersexamen volgens de RIVM-richtlijnen doorgang mag 
vinden. Als het door mag gaan is dit op dinsdag 6 april voor alle leerlingen van groep 8. Dit alles 
wordt door onze gemeente georganiseerd. Zodra wij meer informatie hebben, hoort u van ons.  
Wij wensen de kinderen uit groep 7 en 8 alvast heel veel succes! 
 
Keuzecursus 
Helaas vervallen ook de 2e en 3e keuzecursusdag.  Hopelijk kunnen we volgend schooljaar wel weer 
genieten van deze fantastische vrijdagmiddagen.  
 

Carnaval  
Alhoewel dat er dit jaar geen uitbundig carnavalsfeest is geweest, hebben we 
op vrijdag 12 februari mooie, vrolijke, uitgedoste en verklede kinderen en 
leerkrachten op school gehad. Zonder het echte carnavalsfeest, maar toch 
werd er in iedere groep een leuk feestje gevierd!  

 
 
 

Schoolfruit 
Doordat ons IKC door de lockdown gesloten was, hebben wij geen schoolfruit kunnen ontvangen. 
Gelukkig wordt de periode van het schoolfruit nu verlengd. In de week van 31 mei 2021 zal nu de 
laatste week zijn dat schoolfruit geleverd gaat worden.  
De leerlingen ontvangen op de woensdag, donderdag en de vrijdag het schoolfruit. Dit omdat de 
leverancier uiterlijk op dinsdag het fruit kan bezorgen. 
 
Happy Stones 
Tijdens de periode van het thuisonderwijs zijn er een aantal kinderen druk 
bezig geweest met het maken van Happy Stones. Dit zijn stenen die 
beschilderd worden en ergens een plekje krijgen in de natuur om 
gevonden te worden. De kinderen zijn zo enthousiast hiermee bezig dat ze 
nu tijdens het buitenspelen de prachtige stenen op het plein verstoppen. 
Zelfs juf Anke heeft er één gevonden in haar kantoor. Een geweldig mooi 
initiatief waar de kinderen veel plezier aan beleven.   
 
NME in Zevenaar blijft!  
De bezuinigingen die de gemeente Zevenaar op het NME (Natuur en Milieueducatie) wilde 
doorvoeren is gelukkig van de baan. Onze petitie en die van andere scholen heeft zin gehad! 
NME is nu nog onderdeel van de gemeentelijke organisatie, maar zal zelfstandig doorgaan. Op die 
manier kan het NME makkelijker geldstromen van derden aantrekken. Wij zijn allemaal erg blij dat 
het NME blijft voortbestaan.  
 
Afwezigheid meester Jos Duits 
Onze conciërge, meester Jos Duits, is helaas voor nog onbepaalde tijd afwezig in verband met ziekte. 
Wij wensen Jos het allerbeste en heel veel beterschap toe.  
De taken worden tijdelijk overgenomen door Jos Krechting. Hij is al bekend binnen ons IKC als 
chauffeur van Zonnekinderen.  
 

Ouders Ouders 

http://www.vvn.nl/oefenen


 
Even voorstellen: 
 
Juf Caroline 
Mijn naam is Caroline Barnhoorn. Vanaf woensdag 3 maart mag ik bij jullie 
komen invallen in groep 1/2 C van juf Authum. Dat lijkt me heel leuk en ik 
heb er veel zin in. 
We hebben jaren in Den Haag gewoond maar toen onze 3 kinderen de 
deur zijn uit gegaan zijn we gaan zoeken naar een leuk huis in een leuke 
streek en dat werd Zelhem in de Achterhoek. 
Sinds de corona-pandemie wandel ik veel en kan genieten van de natuur in 
de Achterhoek. Ook houd ik van lezen, tekenen, tuinieren en het huis 
opknappen. Ik hoop dat het een leerzame en leuke tijd zal zijn in groep 
1/2C. Tot ziens!     
 
Juf Britt 
Hoi allemaal! Mijn naam is Britt Revelman de Vries en ik ben 22 jaar.  
Ik heb net de hbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen afgerond en 
nu wil ik graag zoveel mogelijk ervaring opdoen in het werken met kinderen. 
Ik ben het nieuwe vaste gezicht op Het Talent en dit vind ik erg leuk! Gezellig 
met de kinderen leuke dingen doen en daarbij ook letten op hun 
ontwikkeling. Ik kijk er erg naar uit! Schroom niet om vragen te stellen, ik 
beantwoord ze graag.  
 
Tot gauw! Groeten Britt  
 
Stagiaires 

Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen.  
Mijn naam is Masha Lamers, woon in Wehl en ben 22 jaar. In mijn vrije tijd 
doe ik aan handbal en vind ik het heerlijk om in de zomer een lekker eind te 
gaan skeeleren of hardlopen. Momenteel ben ik een eerstejaars pabo-
student aan Iselinge hogeschool en loop ik tot eind dit schooljaar stage in 
groep 5 bij juf Pauline. Elke dinsdag ben ik aanwezig en hoop ik voor de 
kinderen leuke lessen te kunnen verzorgen. Verder zal ik af en toe ook een 
hele week stagelopen, waarin ik met de kinderen kleine projectjes zal gaan 
uitvoeren. Graag zou ik mijn enthousiasme over willen brengen op de 

kinderen en vind ik het belangrijk dat leerlingen hun mening kunnen geven. Dit wil ik dan ook gaan 
toepassen in mijn lessen. Voor nu hoop ik er een gezellige en leerzame stage van te maken en kijk ik 
er erg naar uit! Groetjes, Masha  
 

Mijn naam is Kelly Blij. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Aerdt. Op dit 
moment zit ik in mijn tweede jaar van de PABO op Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem. Het komende halfjaar kom ik iedere maandag en donderdag 
stagelopen in groep 8. Naast school turn ik in Pannerden waar ik ook 
turnles geef. Dit doe ik met heel veel plezier.  
Ik heb veel zin in mijn stageperiode op De Wissel en hoop er een leuk 
halfjaar van te maken!  
 
 
 

 



 
 
Onderzoek nieuwe invulling locatie Vesterbos 
De voormalige technische school op de locatie Vestersbos in Zevenaar staat al een tijd leeg. Een 
nieuwe invulling van de locatie is daarom gewenst. Zoals u weet is er op dit moment een 
haalbaarheidsonderzoek gaande die zich richt op de mogelijkheden voor een kindcentrum op deze 
locatie. Kinderopvang Zonnekinderen, IKC De Wissel, IKC De Tamboerijn en Liemers College zijn de 
betrokken partijen.  
We onderzoeken 3 mogelijkheden: 

1) Een kindcentrum voor 0-16 jaar: Ruimte voor kinderopvang, basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs 

2) Een kindcentrum voor 0-12 jaar: Ruimte voor kinderopvang en basisonderwijs  
3) Combinatie met bewegingsonderwijs. De komst van een gymzaal voor leerlingen van de 

basisschool en het voortgezet onderwijs. Sportverenigingen en clubs kunnen in de 
avonden en weekenden dan gebruikmaken van de gymzaal.  

Blijkt het kindcentrum voor 0-16 jaar niet haalbaar op Vestersbos, maar het kindcentrum voor 0-12 
jaar wel? Dan wordt er verder gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met het voortgezet 
onderwijs.  

Het onderzoek is in december 2020 gestart en loopt tot april 2021. In mei/juni besluit het college 
over de vervolgstappen. Wij informeren u hier later over.   

Uw mening is ook belangrijk! Heeft u ideeën of vragen over bijvoorbeeld verkeer, parkeren, 
onderwijs, procedures of groen? Ga dan naar www.zevenaar.nl/vestersbos of naar 
https://www.facebook.com/gemzevenaar/posts/3700161140039486 en laat daar uw reactie achter. 
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Nieuws vanuit de babygroep 
Wat een sneeuw hebben we gehad! Natuurlijk hebben wij de baby’s er ook bij betrokken. Wij 
hebben elke dag een bak sneeuw mee naar binnen gehaald, zodat de baby’s het 
konden ervaren. Ze hebben gevoeld, en stiekem ook even geproefd. Brrr dat is 
koud! 
Nu de sneeuw weg is, kunnen de baby’s weer lekker mee naar buiten en mogen 
ze ook buiten kruipen met onze speciale waterdichte en warme kruipbroekjes.  

Nieuws vanuit de peutergroep 
Afgelopen maand zijn we bezig geweest met het thema “theater”. Tijdens deze weken hebben we 
geleerd wat het is om een optreden te geven. Waarvoor je een microfoon moet gebruiken en gaven 
we elkaar een applaus na de optredens. Om het thema af te sluiten zijn we op bezoek geweest bij 
Het Musiater. Hier kregen we een rondleiding en mochten we een kijkje nemen achter de schermen. 
We hebben zelfs een optreden mogen geven op het grote podium, wat was dat spannend zeg!  
 
Nu zijn we gestart met het thema “op de boerderij”. We leren welke dieren op de boerderij wonen, 
wat zij graag eten en hoe je de baby’s van de dieren noemt. Op de groep hebben we een grote stal 
gemaakt met daarin een hele berg stro en hooi. Zo kunnen we in het leven stappen van een echte 
boer of boerin, hoe leuk is dat!  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de BSO 

Afgelopen maand hebben we genoten van de sneeuwpret met het koude weer en deze maand gaan 

de temperaturen weer omhoog en gaan we er weer op uit met het lekkere weer. Sportieve 

activiteiten doen want het nieuwe thema is: Klaar voor de start! Bewegen en sport. Estafette of naar 

een natuurspeeltuin spelen met water. Maar naast de buitenactiviteiten kunnen de kinderen ook 

lekker binnen knutselen en gezonde eetrecepten maken. Kortom, we hebben er weer zin in deze 

maand. Ook zijn er deze maand weer nieuwe kids gestart, namelijk: Sem, 

Roos, Finn, Fenna, Indy en Nyck. Heel veel plezier bij de BSO! 

Opvang 



 

 

 

 

 

Overig nieuws 



 
 

Supporter van Schoon 

Op de gemeentepagina van Supporter van School vindt u een interactieve kaart. Hierop kunt u zien 

waar inwoners van de gemeente Zevenaar in actie komen voor een schone buurt. Een goed gevulde 

kaart stimuleert en inspireert. We vragen daarom zoveel mogelijk partijen – van buurtcentrum tot 

school en van buurman tot sportclub – om zich met een actie aan te melden op de schoonkaart. U 

kunt hier ook eenmalige opschoonacties aanmaken, bijvoorbeeld in aanloop naar de Landelijke 

Opschoondag.  
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Mijn naam is Mandy Rutten en ik ben jongerenwerker bij welzijnsorganisatie 
Caleidoz.  
 
Zodra het weer kan en mag organiseer ik samen met jongeren disco’s voor 
groep 7 en 8. Jongerencentrum 4ALL in Zevenaar is dan 1x per maand open 
voor tieners op vrijdagavond. 
 
Zodra het weer live kan, horen jullie dat van mij. Tot die tijd kunnen tieners 
van groep 7 & 8 meedoen aan de online activiteiten: 
 

Vrijdag 5 maart is er van 18:30 tot 20:00 uur een online bingo. Aanmelden en alle informatie kun je 
vinden op www.de-sfinx.nl 
 
Meer weten? Volg mij op caleidoz_mandy. Het jongerenwerk is ook te vinden op: 
FB: Caleidoz Jongerenwerk 
Insta: caleidoz_jongerenwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C De  
 

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 
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