Schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Na een drukke periode vol met het maken van toetsen en het analyseren hiervan, het schrijven van
de rapporten, het voeren van groepsbesprekingen, het evalueren en bijstellen van onderwijsplannen,
het verkeersexamen voor groep 7, de Palmpasen optocht en nog zoveel meer, staat er nu een
heerlijk lang Paasweekend op ons te wachten.
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben we twee online studiedagen gehad. Donderdagochtend
stond in het teken van eigenaarschap en betrokkenheid van onze leerlingen. We hebben de huidige
situaties gedurende een lesdag zichtbaar gemaakt door foto’s en filmpjes waarop eigenaarschap en
betrokkenheid te zien is, met elkaar te delen. We hebben onze parels benoemd en we hebben
gesproken over waarom we dit belangrijk vinden. Vervolgens zijn we in kleine groepjes met elkaar in
gesprek gegaan over wat we nodig hebben om eigenaarschap en betrokkenheid van onze leerlingen
nog meer te vergroten. Ook hebben we ideeën gedeeld waar we in de groepen direct mee aan de
slag kunnen.

‘s Middags hebben de pedagogische medewerkers van Het Talent samen met de leerkrachten van de
kleutergroepen een online training gevolgd over het stimuleren van spel bij peuters en kleuters. De
groep 3 tot en met 8 leerkrachten zijn aan het werk gegaan om hun ideeën t.a.v. eigenaarschap en
betrokkenheid uit te werken.
Op de vrijdag hebben we met elkaar stil gestaan bij de behaalde opbrengsten vanuit de recent
afgenomen leerlingvolgsysteemtoetsen. Deze hebben we uitvoerig geanalyseerd. Daarnaast was er
voor de groepsleerkrachten nog ruimte om de rapporten te schrijven.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022, informatie
over de Avondvierdaagse en staan we stil bij het jubileum van juf Chantal Tiemessen.
Veel leesplezier en een heel prettig Paasweekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Ouders
Nieuw op ons IKC
Tess in groep 1-2A
Mason in groep 1-2C
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
Deze week hebben we in de kleutergroepen het thema lente/moestuin/Pasen afgerond. Wat hebben
de kinderen veel geleerd en ontdekt. Aan het begin van het thema hebben alle kinderen een boon
geplant. Het was geweldig om te zien hoe deze zijn uitgegroeid tot soms al flinke bonenstaken. Ook
onze Palmpaasoptocht was een groot succes. Helaas konden ouders er deze keer niet bij zijn, maar
de kinderen waren en niet minder trots op!

Afgelopen week hebben we vooral gewerkt aan Pasen met als klapper het zoeken van paaseitjes in
de klas.
Na het Paasweekend gaan we starten met het thema ‘ik en mijn familie.’ Groep 1/2A start daar een
week later mee omdat ze volgende week een projectweek hebben van stagiaire Jasmin over verkeer.

Koningspelen
Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Er is dit jaar vanwege de maatregelen geen ontbijt.
Zodra er meer bekend is over de invulling van deze dag dan laten we u dat weten.
Praktisch verkeersexamen groep 8 wordt verplaatst
Het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 8 wordt verplaatst van dinsdag 6 april
naar dinsdag 18 mei.

Ouders
Avondvierdaagse editie 2021 is afgelast
De geplande Avondvierdaagse 17 t/m 20 mei 2021 wordt afgelast. De reden hiervan is dat door de
Corona-pandemie het op dit moment onduidelijk is wanneer en zo ja onder welke voorwaarden
evenementen kunnen worden georganiseerd. Erg spijtig dat het jaarlijkse wandelevenement nu voor
het 2e jaar achtereenvolgend geen doorgang kan hebben.
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft vorig jaar een “home-edition” ontwikkeld. De
vrijwilligers van de Avondvierdaagse Duiven hebben goede ervaringen opgedaan. Inmiddels hebben
de vrijwilligers van Zevenaar de vraag bij hun Duivense collega’s uitgezet of zij het loopgebied willen
uitbreiden door het alternatief ook in Zevenaar aan te bieden. Zodra hier duidelijkheid over is,
worden we nader geïnformeerd. In het kort houdt de Home-edition in dat je na aanmelding via een
app 4 wandelingen kunt selecteren om vanuit huis in een bepaalde tijd te lopen.
We hopen uiteraard dat de avondvierdaagse 16 tot 19 mei 2022 wel door kan gaan!
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

23 oktober t/m 31 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
6 juni 2022
23 juli t/m 4 september 2022

Naast deze vakanties worden er nog 6 studiedagen ingepland.
Deze data zullen we uiterlijk in de laatste nieuwsbrief publiceren.
Jubileum
Op zaterdag 27 maart zat juf Chantal Tiemessen 25 jaar in het onderwijs.
Op onze studiedag vorige week hebben wij haar hiervoor een mooi
cadeau gegeven. Een bon om een mooi sieraad te laten maken waarin een
ander, persoonlijk sieraad verwerkt wordt. We hopen later, als het weer
mag, hier nog wat meer aandacht aan te kunnen geven met een feestje.
DOEKOE spaaractie
Van vrijdag 19 april t/m zondag 23 mei kunt u bij COOP weer Doekoe’s sparen voor onze school. Deze
spaaractie is in het verleden een groot succes geweest en hebben wij mooie spel- en sportmaterialen
mogen uitzoeken. Denkt u aan ons als u bij COOP boodschappen haalt? Namens de kinderen alvast
bedankt.
Nieuwe verkeersouder gezocht
Onze huidige verkeersouder André van Zwam gaat zijn stokje overdragen.
Met veel plezier heeft hij deze taak namens alle ouders van IKC De Wissel volbracht. Wie o wie, zou
deze mooie taak willen overnemen? Voor nadere informatie kunt u een mail
sturen naar admin.wissel@liemersnovum.nl
Wij bedanken André voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Doppen sparen voor Technoplaza
In de hal bij groep 8 staat een doos van Techno-Plaza voor het inzamelen van
plastic doppen. De doppen gaan door de shredder en er worden nieuwe plastic
platen van gemaakt zodat de leerlingen er een luidspreker van kunnen bouwen.
Elke leerling heeft ongeveer z’n 200 doppen nodig en dat is de reden dat wij
het hele jaar door sparen. Ook nu terwijl wij vanwege corona even geen
Technoplaza is, blijven wij sparen. De opdracht gaat zeker door en het is van
groot belang dat de inzameling van plastic doppen ook doorgaat! We kunnen
alleen de plastic doppen gebruiken, dus s.v.p. geen metalen doppen erin doen.
Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Ruben Dekker. Ik ben 18 jaar oud en woon in Loo. In het
weekend was ik vaak te vinden op de voetbalclub van SC Groessen waar ik in
een vriendenteam zit. Dit is mijn eerste jaar op de PABO van Iselinge
Hogeschool en weet nu al dat voor de klas staan iets voor mij is. Tot het einde
van dit schooljaar zal ik op de dinsdag stage lopen bij groep 5/6 van juf
Jacqueline. Af en toe heb ik een extra stagedag of zelfs een stageweek. Ik kijk
er enorm naar uit om hier komend half jaar stage te lopen en hoop er een
leuke tijd aan over te houden.
Ouders gezocht voor het ophalen van het oud papier
Op ons IKC is er een enthousiaste oudergroep die elke maand het oud papier voor ons IKC
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. Dit ophalen gaat in samenwerking met de
gemeente Zevenaar. Nu zijn wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Een grote groep ouders gaat ermee
stoppen, doordat hun kinderen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Lijkt u het leuk om zich op
deze manier in te zetten? Stuur dan een mailtje naar juf Daisy daisy.vanzwam@liemersnovum.nl
Alvast bedankt!
Absentiemeldingen
We merken dat veel absentiemeldingen gedaan worden door te bellen naar school. Het is wenselijk
als de absentiemeldingen rechtstreeks bij de groepsleerkracht binnen komen.
Is uw zoon/dochter ziek of om een andere reden afwezig? Dan kunt u dit het beste via de Parro app
kenbaar maken door een bericht te sturen naar de groepsleerkracht.
Snottebellenbeleid
Er zijn veel vragen met betrekking tot het wel of niet naar school laten gaan van een kind die
klachten heeft passend bij het coronavirus. Wij hanteren de richtlijnen zoals te lezen zijn op de
website van het RIVM.
Kinderen moeten thuisblijven en zich laten testen bij klachten.
Zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel
hoesten, koorts of benauwdheid).
Kinderen die bekend zijn met astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hoeven niet getest
te worden als zij geen andere klachten hebben.
Als het kind last heeft van koorts of benauwdheid, blijven huisgenoten ook thuis.
Laat u uw kind niet testen? Dan mag hij/zij weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
Blijven de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar
school. Als er kinderen op school zijn met klachten, nemen wij telefonisch contact op om te vragen of
u uw zoon/dochter op komt halen.

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het thema: op de boerderij.
De baby’s en dreumesen hebben aan stro gevoeld, ze hebben een kip geverfd met
vingerverf, roze snippers geplakt op een varkentje en met scheerschuim wol
gemaakt op een schaapje. We hebben elke dag voorgelezen uit het boekje: “bobbi
op de boerderij”. Dit stimuleert de spraak en taalontwikkeling. Maar het is natuurlijk
heel gezellig om samen te lezen. We merken na veel herhaling dat de dreumesen
plaatjes herkennen en de plaatjes gaan aanwijzen. En zelfs al willen helpen de
bladzijdes om te slaan!
Nieuws vanuit de peutergroep
De afgelopen weken hebben de peuters veel geleerd over het thema: ”De boerderij”. Op de groep is
er zelfs een stal gemaakt. Wat een feest is het om te spelen met stro! Ook buiten is er aan het thema
gewerkt: klompen aan, stro in de kruiwagen en de dieren verzorgen.

Daarnaast hebben we verschillende knutselactiviteiten en spelletjes gedaan. De kinderen hebben
geleerd hoe alle baby’s van de dieren heten, superknap!
Vorige week is er hard gewerkt in de tuin. Wij hebben aan de rechterkant een groot stuk tuin erbij
gekregen. In de zomer wordt de tuin nog verder aangelegd zodat de kinderen meer ruimte hebben
om te spelen.
Nieuws vanuit de BSO
Afgelopen maand zijn we lekker buiten geweest met de BSO kids
en hebben we leuke activiteiten gedaan rondom het thema: Klaar
voor de Start, bewegen en soort. Estafette, flessenvoetbal, naar
het Horsterpark en t’ Peeske Bos. Natuurlijk hebben de kinderen
ook lekker zelf buiten gespeeld. Vanwege het wisselvallige weer
afgelopen maand hebben we ook binnen activiteiten gedaan. Er is
gekookt, er zijn knutselwerkjes gemaakt en we hebben
activiteiten gedaan met een sportieve Bingokaart. Kortom, een
hele leuke maand!
Deze weken staan in het teken van Pasen! De kids hebben
paaseieren versierd en verstopt en leuke kleurplaten gemaakt! En
door het warme weer hebben de kinderen mogen genieten van
een lekker ijsje. Hopelijk komen er nog meer warme dagen aan en
kunnen de kids lekker naar buiten en genieten van het weer!

Overig nieuws
VTC Tulpencursus Hockey Instuif bij Hockey Vereniging Zevenaar
Voor jongens en meisjes uit Zevenaar en omgeving organiseert Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ)
ook dit jaar de VTC Tulpencursus Hockey Instuif. Tijdens deze jaarlijkse, sportieve en gezellige
introductiecursus kunnen kinderen, die dit jaar 5 jaar of ouder worden, gratis en vrijblijvend
kennismaken met de hockeysport.
De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de zaterdagochtenden van 10, 17 en 24 april, telkens
van 9:30 tot 10:30 uur. In verband met de verwachte toeloop is het verzoek aan een ieder die wil
meedoen, om ongeveer 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn bij het clubgebouw van HVZ op
Sportpark Hengelder. Mede dankzij onze sponsoren is deelname aan de Tulpencursus kosteloos.
Onder de enthousiaste begeleiding van spelers van het eerste Heren- en Dames hockeyteam worden
de kinderen spelenderwijs een aantal beginselen van het hockey bijgebracht. Heb je geen
hockeystick? Geen probleem, want tijdens de Tulpencursus kun je die lenen. Word je na de
Tulpencursus lid, dan ontvang je een waardebon voor een gratis hockeystick.
Wat betreft de aanwezigheid van toeschouwers en ouders volgen wij de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Meedoen?
Meld je aan via tc-jeugd@hvz.info of kijk op www.hvz.info

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

