
 
 

  



 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

De herfst is officieel begonnen en dat merken we direct aan de weersverandering. De temperaturen 
worden weer lager en de regen kwam vandaag met bakken uit de lucht. Toch is de herfst ook een 
prachtig jaargetijde. De blaadjes veranderen van kleur en vallen van de bomen en het is weer tijd 
voor een mooie boswandeling op zoek naar dennenappels en paddenstoelen. Ik heb in verschillende 
groepen al prachtige thematafels en passende herfstliedjes voorbij zien en horen komen.  
 
Morgen en overmorgen zijn alle leerlingen vrij! Met het hele team gaan we op tweedaagse! Morgen 
staat volledig in het teken van ons missie en visie traject. Samen met André Guijs en Gerieke van Til 
van Het Onderwijsbureau gaan we met elkaar aan de slag. Wat is de kern van ons onderwijs? Wat 
willen we onze leerlingen zeker meegeven? Waarom doen we wat we doen? André en Gerieke zijn 
gisteren de hele dag op ons IKC geweest en hebben in verschillende groepen een kijkje genomen. Zo 
hebben ze een goede indruk gekregen van hoe we momenteel werken. Ook Het Talent is bezocht. De 
verbinding tussen Het Talent en De Wissel zal een groot onderdeel van de dag morgen zijn.  
We sluiten de dag met elkaar af door met z’n allen te gaan eten. Vrijdag staat in het teken van 
teambuilding. De werkgroep teamuitje heeft leuke activiteiten bedacht. Nu maar hopen dat het weer 
een beetje meezit.  
 
Dit is de laatste introductie die ik voor de nieuwsbrief mag schrijven omdat ik bijna met 
zwangerschapsverlof ga. De tijd vliegt voorbij! Enerzijds kijk ik uit naar mijn verlof en het feit dat onze 
zoon straks geboren wordt. Een hele spannende, nieuwe fase! Anderzijds is IKC De Wissel ook een 
soort kindje voor me. Loslaten zal best even lastig worden, maar dat hoort er allemaal bij! Gelukkig 
weet ik dat het tijdelijk is. Er staat een ijzersterk en enthousiast team, het zit vol met stralende 
leerlingen en uiteraard wil ik u als ouders/verzorgers zeker niet vergeten! Wat vind ik het fijn dat we 
elkaar de afgelopen periode weer meer hebben mogen en kunnen zien door bijvoorbeeld de 
informatieavond. Ik ben er dus van overtuigd dat in mijn verlofperiode het IKC niet stil zal staan, 
maar dat de ingeslagen wegen verder worden bewandeld en dat er mooie ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden. Vrijdag 22 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie, is mijn laatste werkdag. 
Uiteraard ontvangt u te zijner tijd een bericht wanneer onze zoon geboren is!  
 
Voor nu wens ik u een fijne voortzetting van de week en alvast een heel prettig weekend!  
 
Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  

P.S. In de vorige nieuwsbrief is per ongeluk een verkeerde datum vermeld voor de Wisselpiraat voor 

groep 3A en groep 5. De juiste datum is donderdag 24 februari 2022.  
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Nieuw op ons IKC   

Sara en Julan in groep 1-2B 

Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC! 

Nieuws uit de kleutergroepen  
Afgelopen periode hebben we in de klassen druk gewerkt rond het thema van het Kleurenmonster 
en het thema Kleur en vorm. We zijn druk geweest met het leren van alle kleuren en vormen. Ook 
het schrijven van de naam en het tellen van de stippen op de dobbelsteen stond centraal. 

Het nieuwe thema wordt “beroepen.” Dit omdat we aan willen 
sluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Voor het 
thema beroepen zijn we op zoek naar verkleedkleren. Heb je 
dus thuis verkleedkleren, attributen, accessoires die passen bij 
een beroep dan zouden we die graag lenen. Denk aan de 
politie, de brandweer, de postbode, de bakker….. je kunt het 
zo gek niet bedenken. 
 
Ook gaan we de komende periode naar de Gimbornhof waar 
we een excursie hebben over Eco de Eekhoorn. Hier koppelen 
we het beroep van de boswachter aan.  
 
Doelen waar we de komende periode aan gaan werken zijn; 
knippen, puzzelen, cijfers herkennen, optellen, het herkennen 
van lange en korte zinnen en het nazeggen van woordreeksen.  
 
EU-schoolfruit 
Goed nieuws: onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022! 
Vanaf de week van 15 november ontvangen wij 20 weken lang per leerling 3 gratis porties 
fruit/groente tot en met week 16 van 2022. Wij communiceren nog welke vaste dagen het fruit 
uitgedeeld zal worden.  

Kinderboekenweek  
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Worden Wat Je Wil. De aftrap is woensdag 6 
oktober. We hebben dan in alle groepen een feestelijke start en gaan de weken erna aan de slag met 
de kinderen over dit thema. 
Tijdens deze weken gaan de kinderen in groep 7 en 8 zich voorbereiden op de 
voorleeskampioenschappen. Na de herfstvakantie gaan de kinderen die 
gekozen zijn in de klas, voorlezen in de groepen 4, 5 en 6. Deze kinderen  
zijn de jury van onze school. Degene, die voorleeskampioen op  
IKC De Wissel wordt, mag het kerstverhaal voorlezen. Tevens gaat de  
winnaar meedoen aan de regiowedstrijd.  
 
 

Juf Chantal 25 jaar in het onderwijs!  
Juf Chantal is in het zonnetje gezet omdat ze al 25 
jaar werkzaam is in het onderwijs. Olga, 
stafmedewerker personeel vanuit LiemersNovum, 
kwam haar afgelopen maandag een bloemetje 
overhandigen. Uiteraard zullen we als team ook 
nog stilstaan bij dit mooie jubileum!  
 

Ouders Ouders 



 
 
Stagiaire 
Hallo, mijn naam is Aniek van Leur. Ik ben 22 jaar en woon in 
Duiven. Nadat ik 3 jaar de opleiding onderwijsassistent heb 
gevolgd in Arnhem op het Rijn IJssel, en twee tussenjaren 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 
deeltijdopleiding. Dit houdt in dat ik twee avonden in de week 
naar school ga en op de woensdagen stage loop op IKC De Wissel. 
In groep 3A ga ik de eerste stappen zetten om een goede 
leerkracht te worden. Hier kijk ik erg naar uit! 
In mijn vrije tijd sport ik drie 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 op IKC 
St. Martinus in Oud-Zevenaar. Hier werk ik 3 dagen als onderwijsassistent. 
 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit behoorlijk vol. Tot vrijdag 8 oktober a.s. liggen deze gevonden 
voorwerpen uitgestald in onze hal. Wat er na deze middag nog over is, gaat naar de kledingcontainer. 
 

 

 

 

 

Ontvangen materialen vanuit de gespaarde DOEKOES 

Namens de kinderen bedankt voor het sparen! We hebben voor alle groepen prachtig beweeg- en 

sportmateriaal voor kunnen uitzoeken. 
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Schoolhandbal  

Dit jaar kan de schoolhandbaltoernooien van handbalvereniging OBW weer plaatsvinden! OBW 

organiseert dit voor alle basisschoolgroepen 3 t/m 8 voor jongens en meiden. Voor zowel jongens en 

meiden zijn er Gelderse kampioenschappen voor de winnaars van de schoolhandbaltoernooien. In de 

bijlage is een flyer te vinden. 

Vooraf zal er tijdens de gymlessen op school handbalclinics worden gegeven. De kinderen worden 
hierdoor geënthousiasmeerd voor het handballen. Het schoolhandbaltoernooi biedt de kinderen de 
kans om te laten zien wat zij hebben geleerd tijdens de clinics.  
 
Techno-plaza zoekt vrijwilligers 

Als vrijwilliger van het technieklokaal voor de basisschool, begeleidt u leerlingen van groepen 7 en 8 

(10 tot 12 jaar) bij het maken van opdrachten. Deze opdrachten worden door de kinderen zoveel 

mogelijk zelfstandig gemaakt. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen school en alle materialen 

zijn in het lokaal aanwezig. De kinderen zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en gemotiveerd. Er 

wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines. 

De leerlingen komen of ’s ochtends of in de vroege middag. Vrijwilligers maken zelf de keus wanneer  
zij willen en kunnen; 1 ochtend of middag in de week of meerdere dagdelen, net waar de 
mogelijkheden liggen. Er is wat dat betreft een grote flexibiliteit. De werkzaamheden vinden plaats 
op het Liemers College; locatie Zonegge in Zevenaar. Kennis van techniek is niet vereist. Wij vragen 
een verklaring van goed gedrag (VOG). De kosten worden vergoed. 
 
De vrijwilligers (m/v) vormen een hecht team en werken ontspannen samen. Wij hechten belang aan 
een grote mate van gezelligheid. Het belonen van vrijwillige inzet vinden wij zeer belangrijk. Denk 
aan het verzorgen van een traditioneel kerstpakket, het versturen van een verjaardagskaart en het 
organiseren van een informatief bedrijfsbezoek met aansluitende borrel. 
 
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar info@techno-plaza.nl, vermeld je naam, adres, woonplaats 
en telefoonnummer. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met 06-21217585 
 

Buurtgezinnen 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich 

op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het 

gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer 

over te lopen. Voor die gezinnen is in Zevenaar een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben 
aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in 
hun eigen gezin.  

Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Kijk op www.buurtgezinnen.nl. Ik 
kom graag bij je langs om kennis te maken. Buurtgezinnen in Zevenaar kun je ook volgen via 
Buurtgezinnen in Zevenaar op Facebook en Instagram. Leuk als je volgt! 
 

  

Ouders 

mailto:info@techno-plaza.nl
http://buurtgezinnen.nl/
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Update Vestersbos: bericht vanuit het bestuur van LiemersNovum 

Beste ouders/verzorgers, 

In november 2019 hebben wij u voor het eerst geïnformeerd over eventuele nieuwbouw voor IKC De Wissel en 

IKC De Tamboerijn op locatie Vestersbos. De gebouwen van deze IKC’s zijn gedateerd en bieden te weinig 

ruimte voor het realiseren van onze wensen en ambities. Een mogelijkheid tot nieuwbouw zien wij dan ook als 

een unieke kans.  

De gemeente heeft begin 2021 budget beschikbaar gesteld voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Er 

is onderzocht of deze locatie kan voldoen aan de wensen die wij hebben, een modern gebouw waar opvang en 

onderwijs samengaan en de doorgaande lijn van 0-13 jaar op een goede wijze vormgegeven kan worden. Wij 

zetten in op een locatie waar zowel IKC De Tamboerijn als IKC De Wissel gehuisvest kan worden. De IKC raden 

van De Tamboerijn en De Wissel zijn vanaf de start van deze ontwikkelingen meegenomen en stonden positief 

tegenover een haalbaarheidsonderzoek locatie Vestersbos. 

Niet alleen vanuit het primair onderwijs is de vraag gesteld om onderzoek te doen naar deze locatie, ook het 

voortgezet onderwijs heeft een verzoek ingediend met de vraag of het eventueel mogelijk zou zijn om op deze 

locatie een afdeling van het voortgezet onderwijs te realiseren. Het onderzoeksbureau ICS adviseurs heeft het 

afgelopen jaar in overleg met de gemeente Zevenaar en de schoolbesturen LiemersNovum en Quadraam 

onderzoek gedaan of het mogelijk is op deze locatie onderwijsvoorzieningen te realiseren die ruimte bieden 

aan de kinderopvang en het basisonderwijs van IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn, maar eventueel ook voor 

een tweede gebouw voor de onderbouw mavo/havo/vwo en bovenbouw mavo van het Liemers College. Net 

voor de zomer heeft ICS dit rapport opgeleverd. Hierin worden de voor- en nadelen van de verschillende 

mogelijkheden besproken. 

Vragen vanuit de buurt over de grootschaligheid van de plannen en de verkeerssituatie in de wijk, zijn ook 

vragen die wij ons stellen en waar wij passende antwoorden op willen hebben. Zoals aangegeven zijn wij erg 

enthousiast over de mogelijkheid nieuw te kunnen bouwen, maar dan wel onder de juiste condities voor onze 

leerlingen van IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn.  

Nu het verzoek van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs op tafel ligt, met als onderlegger het 

haalbaarheidsonderzoek, zal het college van burgemeester en wethouders gemeente Zevenaar de 

gemeenteraad vragen om op 24 november een besluit te nemen over de invulling van het terrein Vestersbos. 

Uitgangspunt hierbij is het standpunt van de gemeente dat Vestersbos in ieder geval voor de beide IKC’s de 

meest geschikte locatie is.   

Er zal de komende tijd nog nader onderzoek plaatsvinden over hoe de beide IKC’s zo goed mogelijk kunnen 

worden geplaatst, wellicht met het voortgezet onderwijs of anderszins. Er moet dan worden gekeken of onze 

wensen en ambities passend zijn binnen het ontwerp van de openbare ruimte. Mochten al deze stappen op 

een voor iedereen positieve wijze worden doorlopen, dan zouden de bouwwerkzaamheden in 2023/2024 

kunnen beginnen en het gebouw start schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kunnen worden.  

Als ouder/verzorger mag u erop vertrouwen dat wij als bestuur van LiemersNovum er alles aan doen om de 

juiste faciliteiten te realiseren en een eventuele verhuizing naar een nieuwe locatie tot een groot succes te 

maken.  

Op het moment er meer duidelijkheid is wat betreft het verloop van dit traject, maar ook over eventuele 

ontwikkelingen wat betreft de invulling van het restant van de ruimte, bijvoorbeeld de optie van het voortgezet 

onderwijs, zullen wij u hier natuurlijk verder over informeren. De IKC raden van De Tamboerijn en De Wissel 

blijven intensief betrokken bij dit traject.  

Met vriendelijke groet, 

Jos Boonman 

bestuurder LiemersNovum  

Ouders 



 
 
Nieuws vanuit de babygroep 
We zijn met een aantal oudste baby’s naar Fruitkwekerij Stokhorst geweest. Dit was erg leuk om te 
doen. We hebben appels, aardbeien en pruimen geplukt. We mochten zelfs nog een rondje mee in 
het treintje. We reden langs alle mooie bomen en aardbeienplantjes. En al ons eigen geplukte fruit 
hebben we lekker opgegeten op het kinderdagverblijf! 
 

Nieuws vanuit de peutergroep 
Thema kleuren! De peuters zijn druk met sorteren van verschillende voorwerpen op kleur. Ook 
buiten wordt deze activiteit gedaan! Bij kleuren denken we ook aan de regenboog, deze wordt goed 
beplakt of geverfd door de peuters! 
 
En nog even een warm welkom voor twee nieuwe peuters Heran en Jaivey welkom op de 
peutergroep! 
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Nieuws vanuit de BSO 
Halverwege deze maand zijn we van een witte week doorgegaan naar een nieuw blok, met als thema 
‘Fantasia’. 
In deze witte week zijn er nog verschillende activiteiten geweest, maar niet gekoppeld aan een 
thema. Zo zijn er een aantal kinderen wezen fruit plukken bij de fruitboer in Groessen, hebben we 
geknutseld met doeken en stoffen en zijn we heel veel buiten geweest.  
 
Het nieuwe thema ‘Fantasia’ is van start! Er wordt al enkele dagen druk geknutseld door de kinderen 
aan een levensgrote draak die we aan het plafond willen hangen, hebben ze hun eigen hut gebouwd 
in het bos en zijn we bezig geweest met scheerschuim en verf voor ons eigen betoverend goedje! We 
gaan de komende drie weken nog druk aan de slag met dit thema, hierin willen we de BSO 
omtoveren tot ons eigen fantasiedorp. 
Wordt vervolgd!  
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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 
 

 

 

 

 


