
 
 

  



 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

 

Eerste indrukken  
De afgelopen week heb ik het een en ander al mogen meemaken op IKC De Wissel. Er zijn meteen 
een aantal zaken die in positieve zin opvallen. Zo valt op dat het team een professioneel, 
hardwerkend maar zeker ook warm, gezellig en humoristisch is. De kinderen zijn betrokken bij de 
lessen en hebben een hoge mate van zelfstandigheid. Er wordt hier iedere dag hard gewerkt en veel 
geleerd.  
  
Terug in de tijd  
Afgelopen weekend werd de klok een uur teruggezet. De wintertijd is begonnen. Een tijd die 
traditiegetrouw gepaard gaat met gezelligheid, ontmoetingen en vieringen. Helaas geldt voor de 
coronamaatregelen ook dat we teruggaan in de tijd. We willen als IKC een bijdrage leveren aan het 
gezond houden van al onze kinderen, ouders, collega's en hun naasten. Wij hopen dat u hier ook aan 
wilt bijdragen.  
 
Vanaf aanstaande maandag 8 november willen we u dan ook vragen zo veel mogelijk 1,5 meter 
afstand in acht te nemen bij het brengen en halen van uw kind(eren). Daarnaast zal bij een eventueel 
bezoek aan ons IKC (bijvoorbeeld een volgende inloopweek) het dragen van een mondkapje gewenst 
zijn. Voor de komende activiteiten op ons IKC hebben de coronamaatregelen ook gevolgen. U lees 
hier meer over in deze nieuwsbrief.   
 

De wintertijd betekent ook dat de dagen korter worden en de kinderen straks in het donker naar 

school toe komen op hun fiets. Denkt u eraan om de verlichting van de fiets(en) van uw kind(eren) te 

controleren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel leesplezier en alvast een heel fijn weekend gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Buiting 

Waarnemend directeur IKC De Wissel  

 

 

Schooljaar 2021 - 2022 



 
 

 

 

Maandag 
 

01-11-2021 

Dinsdag 
 

02-11-2021 

Woensdag 
 

03-11-2021 

Donderdag 
 

04-11-2021 

Vrijdag 
 

05-11-2021 

Zaterdag 
 

06-11-2021 

Zondag 
 

07-11-2021 

Luizen 
controle 

 

Luizen controle  
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Maandag 
 

08-11-2021 

Dinsdag 
 

09-11-2021 

Woensdag 
 

10-11-2021 

Donderdag 
 

11-11-2021 

Vrijdag 
 

12-11-2021 

Zaterdag 
 

13-11-2021 

Zondag 
 

14-11-2021 

 
Week van  
techniek 
 

  
 
 
 
 
 

    

Maandag 
 

15-11-2021 

Dinsdag 
 

16-11-2021 

Woensdag 
 

17-11-2021 

Donderdag 
 

18-11-2021 

Vrijdag 
 

19-11-2021 

Zaterdag 
 

20-11-2021 

Zondag 
 

21-11-2021 

 
Studiedag 

Alle kinderen 
zijn vrij 

Lootjes trekken 
Sint in groep 6 
t/m 8. 
Fietsverlichting
controle groep 
6 t/m 8. Fiets 
meenemen! 

 
 
 
 
 
 

Kijkavond 
gaat niet 

door 
 

   

Maandag 
 

22-11-2021 

Dinsdag 
 

23-11-2021 

Woensdag 
 

24-11-2021 

Donderdag 
 

25-11-2021 

Vrijdag 
 

26-11-2021 

Zaterdag 
 

27-11-2021 

Zondag 
 

28-11-2021 

 
 
 
 

 
Juf Lianne is 

jarig 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Maandag 
 

29-11-2021 

Dinsdag 
 

30-11-2021 

Woensdag 
 

01-12-2021 

Donderdag 
 

02-12-2021 

Vrijdag 
 

03-12-2021 

Zaterdag 
 

04-12-2021 

Zondag 
 

05-12-2021 

Schatkamer 
geopend 

 Schatkamer 
gesloten 
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Sinterklaas  

 
 
 
 
 

 

Maandag 
 

06-12-2021 

Dinsdag 
 

07-12-2021 

Woensdag 
 

08-12-2021 

Donderdag 
 

09-12-2021 

Vrijdag 
 

10-12-2021 

Zaterdag 
 

11-12-2021 

Zondag 
 

12-12-2021 

    
 

Mirelle 
(Talent) jarig 

  

Agenda 



 
 

Nieuw op ons IKC   

Riley en Nora in groep 1-2A 

Nolan in groep 1-2C 

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

Nieuws uit de kleutergroepen  
De herfstvakantie zit er weer op. In de kleutergroepen werken we nog 
tot volgende week aan het thema beroepen. Afgelopen week stonden 
de alarmdiensten centraal. De week begon spectaculair met een 
bezoekje van twee echte politieagenten. Ze kwamen wat vertellen in 
de klas en alle kinderen mochten even plaatsnemen in een echte 
politiewagen. Dat was toch wel heel bijzonder.  
Komende week gaan we het hebben over de postbode. In de hal 
hebben we een speeltafel die hierover gaat en ook de werkjes zullen 
hierbij aansluiten. 
Na het beroepenthema wordt het natuurlijk al tijd om het over 
Sinterklaas te hebben in de klas. Dat belooft weer een spannende 
periode te gaan worden. 

Verlof van Anke 
Zoals al eerder gecommuniceerd is Anke met zwangerschapsverlof. Maarten Buiting is haar tijdelijke 
vervanger. Omdat Maarten minder aanwezig zal zijn dan Anke, zijn Martijn (onderbouw coördinator) 
en Pauline (midden- bovenbouw coördinator) eens in de twee weken een dag uit de groep om 
andere zaken op te pakken. Juf Maureen vervangt deze dag in groep 1-2A meester Martijn en juf 
Annemieke vervangt deze dag in groep 5 juf Pauline.  
 
Nationale Voorleeskampioen  
Vandaag hebben vier leerlingen uit groep 7 en 8 voorgelezen in de groepen 4, 5 en 6. Uit de groepen 
7: Roos van Dick en Linde Bloemberg, uit de groepen 8: Quin van de Graaf en Daniëlle Kroesen. 
De stemmen worden geteld en volgende week gaan we bekend maken wie de winnaar op IKC De 
Wissel is geworden. De winnaar mag met Kerst het verhaal voorlezen en gaat in het voorjaar onze 
school vertegenwoordigen. 
 
Sjors Sportief  
Het prachtige 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. In de week voor de herfstvakantie heeft iedere leerling het 
boekje van Sjors Sportief mee naar huis gekregen. Ze kunnen zich het hele schooljaar gratis 
inschrijven voor zoveel activiteiten als ze willen. Maar let op: vol=vol! 
 
Week van de techniek  
8 t/m 12 november wordt de week van de Techniek georganiseerd. In 
deze week krijgen de kinderen van groep 1-2 tot en met groep 6-7 een 
gastles van een techniekdocent.  
 
Ook de kinderen van groep 7-8 en groep 8 krijgen les van een 
techniekdocent, vanwege grote belangstelling zijn deze lessen pas in maart 2022.  

Ouders 



 
Sinterklaas op school 
Het duurt nog eventjes…maar Sinterklaas is weer bijna in het land! Ook dit jaar willen we er op ons 
IKC een gezellig feest van maken. We hebben al even contact gehad met Spanje en we begrijpen dat 
de Sint graag op vrijdag 3 december een bezoekje brengt aan ons IKC, olé! Vorig jaar heeft de Sint 
gelogeerd op ons IKC, we zijn benieuwd of er ook dit jaar iets bijzonders gaat gebeuren, we houden u 
op de hoogte! 
 
De kinderen van de onder- en middenbouw (t/m groep 5) gaan op vrijdag 3 december leuke 

spelletjes doen en natuurlijk op bezoek bij de Sint en zijn Pieten.  

Aan de kinderen vanaf groep 6 wordt 

er gevraagd of zij de Sint willen helpen 

door surprises voor elkaar te 

maken. Het thema wordt: 

‘Baksels en lekkernijen!’ Op 

Dinsdag 16 november zullen 

er lootjes worden getrokken. 

Vanaf maandag 29 november 

tot en met woensdag 1 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 tot 3 december! 

Start schoolfruit  
De leveringen starten in de week van 15 november 2021. In de week van 18 april 2022 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:  
woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u in principe dus geen 
tussendoortje voor in de kleine pauze mee te geven.  
 
Verkeer en veiligheid   
Elk jaar organiseert VeiligVerkeer Nederland (VVN) samen met de gemeente Zevenaar de 
fietsverlichtingsactie. De vrijwilligers van de VVN komen dan op school en controleren hoe het 
gesteld is met de fiets van de kinderen uit groep 6 t/m 8. Onder alle deelnemers verloten we een 
prijs. De fietscontrole is op 16 november. Fiets meenemen! 
 
Kijkavond op 18 november gaat niet door                                                                                                       

De kijkavond op donderdag 18 november gaat niet door. We vinden het belangrijk om rekening te 

houden met het advies om anderhalve meter afstand te houden, dit is moeilijk realiseerbaar op ons 

IKC omdat kijkavonden vaak druk bezocht worden. Wat fijn dat er veel ouders en verzorgers gebruik 

hebben gemaakt van de inloopweek voor de herfstvakantie om een kijkje in de klas te nemen. Als de 

coronamaatregelen het toelaten, dan bent u ook tijdens de inloop in de week voor de kerstvakantie 

welkom op ons IKC.  

Sportdag 2022  
Om alvast in uw agenda te noteren: de datum voor de sportdag is dit schooljaar 17 juni 2022. We 
hopen dat we deze keer weer samen op de atletiekbaan kunnen sporten. We hebben dan veel 
ouderhulp nodig om deze sportieve dag te laten slagen. 

Ouders 



 
 
IKC- raad                                                                                                                                                                  
De IKC-raad bestaat uit ouders van kinderen die onderwijs volgen en ouders van kinderen die gebruik 
maken van de opvang op ons IKC. Ook zijn er personeelsleden lid van de raad. Als IKC-raad 
vertegenwoordigen wij onze achterban; kinderen, ouders en personeel.  
Op 4 oktober was onze eerste IKC-raad vergadering. We hebben gesproken over de projectplannen 
van het schooljaar 2021 – 2022. Verder hebben we het gehad over de eerste ervaringen wat betreft 
de inzet van de NPO gelden en de taakverdeling binnen de IKC-raad. Op 11 november is onze 
volgende vergadering. De notulen zijn na goedkeuring te lezen op de website.  
In het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar nieuwe ouders. Wij komen ongeveer zes keer in het 
schooljaar bij elkaar om te vergaderen over belangrijke zaken die op school spelen zoals 
bijvoorbeeld: een verbouwing, nieuwbouw, personeel, feesten en projectplannen. 
 Denkt u graag mee? Twijfel 
dan niet om u verkiesbaar 
te stellen voor volgend 
schooljaar. Voor meer 
informatie kunt u terecht 
bij onderstaande personen 
of u kunt ons een mail 
sturen. 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen verkeersveiligheid/parkeren 
Het is alweer een tijdje geleden dat het parkeerprobleem rondom ons IKC een item in de nieuwsbrief 
was. Graag brengen wij een aantal zaken onder de aandacht en vragen wij uw medewerking. Wij 
ervaren met name bij slecht weer, dat iedereen de auto het liefst bij ons op het speelplein wil 
parkeren. Helaas is dit niet mogelijk en belangrijker nog, het levert gevaarlijke situaties op voor 
ouders/verzorgers en kinderen die lopend en/of met de fiets komen. Tevens hebben wij ook weer 
veel nieuwe ouders/verzorgers rondlopen op ons IKC. Wij lichten dan een aantal belangrijke punten 
nog even toe. 
 

• Wij willen u met klem verzoeken alleen de reguliere parkeerplaatsen te gebruiken.  

• Ook vragen wij u wederom niet in de bocht te parkeren of voor het busvak bij de ingang van de 
onder- en middenbouw. Wij verzoeken u om iets verder door te rijden. Ook aan de Arnhemseweg is 
altijd meer dan voldoende parkeergelegenheid.  

 • Zoals u wellicht al heeft gezien, heeft de gemeente op drie plekken rondom ons IKC verlagingen op 
de stoepen gemaakt. Wilt u deze vrijhouden (dus geen auto of fiets hiervoor parkeren)? Zo kunnen 
onze leerlingen veilig ons IKC verlaten. Dat geldt ook voor de uitgang bij de bovenbouw. 

 • Bij onze kleuteruitgang hebben wij gele stoeptegels vanaf de uitgang. Het zou prettig zijn wanneer 
de kleuterouders hierachter gaan staan. Zo ontstaat er een mooi looppaadje voor onze kleuters en 
hopen wij dat het zo wat overzichtelijker wordt. 

 • Als laatste puntje zien wij dat ouders/verzorgers rondom de school op de weg stoppen om 
leerlingen uit te laten of om leerlingen in te laten stappen. Ook dit levert veel gevaarlijke situaties op.  
Wij hopen dat iedereen hier alert op is, zodat iedereen veilig van en naar ons IKC kan komen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 
 

 Ouders 



 
 
Nieuws vanuit de babygroep 
Welkom op de groep Ahmed!  
Soms zeggen foto’s genoeg! Heerlijk samen buiten spelen! 
Daarnaast zijn we aan het ontdekken geweest met scheerschuim. 
Voelen, kneden, knijpen en met auto’s door de schuim rijden, 
heerlijk! 
 
 
 
Nieuws vanuit de peutergroep 
De afgelopen periode en de komende weken staat in het teken van 112 hulpdiensten. Om goed te 
begrijpen wat een politie nu allemaal doet kwamen ze dit zelf vertellen! Ook hadden zij de 
politieauto meegenomen, deze werd door alle kinderen van binnen goed geïnspecteerd! Het 
zwaailicht en de sirene moesten ook even getest worden, gelukkig deed alles het!  

 
Daarnaast zijn de peuters ook nog heel druk 
geweest tijdens de Tuindag. Alle bladeren 
moesten worden opgeruimd. Daarna werd 
de kruiwagen leeggemaakt in de 
aanhangwagen.  
 

 

 

 

 
 
 
Nieuws vanuit de BSO 
Het thema ‘Fantasia’ is afgelopen en in de vakantie genoten we van zoals wij dat noemen een ‘witte 
week.’ We hebben weer een boel beleefd! Zo zijn we een paar keer naar het bos geweest, de ene 
keer om hutten te bouwen en de andere keer om de opdrachten van de boswachter uit te voeren. 
Voor ons kidsboswachtersdiploma is er geknutseld… of beter gezegd heel veel geknutseld! De politie 
kwam langs en we mochten een kijkje nemen in de politieauto. We hebben buiten spelletjes 
gespeeld en op locatie genoten van het mooie weer. Aankomende week start ons thema ‘Het 
laboratorium.’ 
 

 

 

 

 

 Opvang 



 
 

  

 

 
 

WAT:   Sportieve korfbaltraining 

WANNEER:  woensdag 10 november 

Tijd:   17.30 – 18.30 uur 

Waar:   sporthal Heerenmäten Zevenaar 

Wie:   jongens en meisjes 3 t/m 6 jaar (groep 1-2) 

Aanmelden:  niet nodig, iedereen is welkom 

Vragen:  info@dezwaluwen.nl 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig nieuws 


