Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Corona
De afgelopen week stond veelal in het teken van de nieuwe coronamaatregelen. We zijn erg blij dat
we onze leerlingen fysiek les kunnen blijven geven. Dat dit voor zowel u als ons een extra inspanning
vraagt, is inmiddels duidelijk geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we op de Wissel met elkaar voor
kinderen, ouders en teamleden een zo veilig mogelijke omgeving kunnen creëren. We proberen u zo
volledig mogelijk te informeren wanneer er besmettingen zijn in de groep(en) van uw kind(eren).
Daarnaast proberen we u te informeren over de veranderende maatregelen. Helaas worden wij soms
verrast door veranderingen in het beleid vanuit de overheid. Hierdoor ontvangt u soms meer
berichten via Parro aangaande wijzigingen in het coronabeleid dan ons lief is. Wij hopen dat u hier
begrip voor heeft. Mocht u ondanks alle informatie twijfelen of uw kind wel of niet op ons IKC mag
komen, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons of de GGD.
Decembermaand
De komende maand gaan we met elkaar er een mooie maand van maken, waarbij Sinterklaas en
Kerstmis wellicht anders worden gevierd, maar we wel een passend alternatief zullen bieden. U zult
hierover nog worden geïnformeerd. Er staan vandaag in ieder geval mooie surprises bij de
bovenbouwgroepen in de schatkamers.

Nieuwbouwplannen
De plannen voor de huisvesting van IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn op locatie Vestersbos mogen
verder uitgewerkt worden. Dit heeft de gemeenteraad eind vorige maand besloten. De komende tijd
worden twee varianten onderzocht: Het plan kinderopvang, basisonderwijs en een gymzaal. En het
plan met kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en een gymzaal op een locatie vlak bij
Vestersbos. De gemeenteraad heeft de huidige NME-locatie uitgesloten als mogelijke locatie voor
een gymzaal.
Veel leesplezier gewenst en maak er een mooi weekend van!
Met vriendelijke groet,
Maarten Buiting
(Waarnemend directeur IKC De Wissel)
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Ouders
Nieuw op ons IKC
Jaap, Julie en Simon in groep 1-2C
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
Wat was het weer een spannende periode voor de kinderen van de groepen 1/2, maar wel fijn dat
alles toch weer is goed gekomen. We hebben pepernoten gebakken om Sinterklaas een beetje te
helpen, we hebben ook nog een geweldige pietengym gehad en natuurlijk ook weer prachtige sint
werkjes gemaakt.
Komend weekend is het natuurlijk nog even spannend als Sinterklaas bij de meeste kinderen thuis
nog langs gaat komen voor de pakjesavond.
Komende periode gaan we weer langzamerhand de overstap maken naar de Kerst. Dat is altijd even
schakelen maar ook wel weer heel gezellig. Haardvuurtje op het digibord, gezellig muziekje aan, de
klas lekker donker met kerstlichtjes… Dat belooft weer een fijne tijd te worden.
Namens de kleuterleerkrachten wensen we iedereen alvast een heel fijn Sinterklaas weekend!
Hoera Enzo is geboren!
Op vrijdag 5 november 2021 is juf Anke bevallen van een
zoon: Enzo! Ondanks het feit dat hij vier weken te vroeg
geboren is, doet hij het ontzettend goed.
De kinderen en de peuters hebben allemaal wat moois voor
Enzo gemaakt. Zoals jullie zien heeft De Wissel er een
nieuwe fan bij!
Zodra het weer mag vanwege de coronamaatregelen, komen
Anke en Enzo naar ons IKC zodat de collega's en kinderen
kennis met hem kunnen maken. We wensen Enzo en zijn
papa en mama heel veel geluk en liefde samen.

Ouders
Sinterklaas
De afgelopen weken hebben de kinderen de pieten van
de pepernotenbakkerij goed geholpen. Het was een
spannende tijd. Sinterklaas was op zoek naar een locatie
elders om een pepernotenbakkerij te beginnen en vroeg
of dit op IKC de Wissel mocht. Dat vonden de kinderen
een goed idee. De pepernotenbakkerij werd geopend in
de hal…maar helaas ging dit mis, de bakpieten maakten
er een rommeltje van en de pepernoten kwamen zwart
uit de oven. Gelukkig kwam er een oplossing, de
kinderen mochten mee helpen bakken. Dat was heel leuk
en lekker om te doen, in elke klas rook het heerlijk naar
vers gemaakte pepernoten.
Afgelopen week stond er opeens een echte bakkersfiets
in de hal. De Sint was trots dat het bakken van de
pepernoten zo goed gelukt was en vroeg de kinderen of
zij een ontwerp konden bedenken voor een nieuwe
lekkernij, deze ideeën mochten de kinderen in de
bakkersfiets leggen.
…..Vanochtend was de bakfiets weg, niemand wist waar de fiets gebleven was. Totdat we ’s ochtends
iets bijzonders zagen; de bakpieten IN de bakfiets kwamen langs ons IKC gefietst, ook Sinterklaas liep
mee. We hebben gezwaaid voor de ramen. Gelukkig kwam de Sint al snel naar binnen en zijn alle
groepen op bezoek geweest bij de pepernotenbakkerij in de hal. Daarnaast was er een gezellig
programma in de eigen groep. De bovenbouw had ook een programma in de eigen groep, met
zelfgemaakte surprises in het thema ‘Baksels en lekkernijen’. Deze surprises hebben de hele week in
hun eigen schatkamer gestaan en zagen eruit om op te eten! Sinterklaas bedankte ons allemaal en
genoot van de optredens uit alle groepen.

Ouders
Foto’s van het sinterklaasfeest op 3 december

Ouders
Nieuwe laptops
De kinderen van groep 4 t/m groep 8 hebben
allemaal een nieuwe laptop gekregen. Dit is een
persoonlijke laptop, de kinderen zijn er heel
voorzichtig mee. De groepen hebben een eigen
laptopkar in de klas. De lessen van Snappet maken
de kinderen nu op de laptop, ze geven aan dat dit
fijner werkt omdat de opdrachten op het grote
scherm duidelijker zijn. De kinderen zijn
enthousiast! Duimpjes omhoog dus!
Week van de techniek
Van 8 t/m 12 november werd de week van de Techniek
georganiseerd. De kinderen van de groepen 3 t/m 6/7 hebben een
techniekles gehad van een gastdocent. In de groepen 3 kregen de
kinderen les over Photon de robot, hoe werkt een robot en wat
kan ik er allemaal mee? In de groepen 4 en 5 kregen de kinderen
les in programmeren, door codes in te voeren op de laptop kon het robotje een rondje rijden op de
baan. In de groepen 6 en 7 kwam er een grappige professor langs van Mad Science. De kinderen
hebben proefjes gedaan met smelten en er werd slijm gemaakt.
Vanwege grote belangstelling hebben de kinderen van de groepen 7/8 en 8 pas in maart een
techniekles van een gastdocent.

Ouders
Kerst op ons IKC
Vorige schooljaren hadden we een levende
kerststal in de hal met liedjes en verhaaltjes erbij.
We hadden ook een mooi toneelstuk met een IKC
kerstkoor en natuurlijk het sfeervolle kerstdiner in
de avond en kraampjes op het plein.
Helaas kunnen we dit schooljaar, vanwege de
maatregelen, niet de kerst vieren zoals we dat
gewend zijn op ons IKC.
Wij zullen dit jaar een leuk kerstprogramma voor
iedere groep verzorgen en dan hopen we echt dat
we volgend jaar de ongelooflijk gezellige kerstsfeer
kunnen maken waar we allemaal zo naar uitkijken!
Nieuws vanuit de IKC-raad
Woensdagavond 24 november heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waar met name over
de plannen onderwijshuisvesting Vestersbos is gesproken.
Onderstaand persbericht willen wij dan ook graag met u delen:

Deze stappen sluiten aan op hetgeen dat eerder is gecommuniceerd door ons bestuur in de
nieuwsbrief van oktober. Wij worden vanuit de IKC-raad volledig op de hoogte gehouden door ons
bestuur LiemersNovum. Na de eerste uitkomsten van het vervolgonderzoek, zullen wij u weer
informeren.

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep / peutergroep
Wat een pret de afgelopen weken, Sinterklaas is in het land.
De kinderen hebben het Sinterklaasjournaal gevolgd, als echte pieten pakjes in de schoorsteen
gegooid, een pepernotencake gebakken en mooie knutselwerkjes gemaakt! En om het allemaal nog
echter te maken staat er een stoomboot in de groep en kunnen de kinderen zich verkleden als Sint of
Piet. Wat een feest. Als verrassing hebben Sint en Piet heel veel cadeautjes bij de schoorsteen gezet,
alle kinderen hebben iets gekregen. Vanaf volgende week zijn we helemaal in de Kerstsferen.

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
Afgelopen weken hebben grotendeels in het teken van
Sinterklaas gestaan. Er zijn heel wat tekeningen en
knutselwerkjes voor de pieten en de Sint gemaakt en
meegenomen. Naast al deze leuke Sinterklaaswerkjes en
bakkunsten, zijn we er ook veel op uit geweest! Zo hebben we
een aantal donderdagen ons mogen aansluiten bij
sportactiviteiten op de sportvelden van Didam, is onze
Multimedia coach een aantal keer langs geweest met heuse
‘robot’ auto’s, waar de kinderen prachtige dorpen voor hebben
gebouwd, zijn we weer bij het Peeske geweest en mocht een
ritje naar de natuurspeeltuin in Didam ook niet ontbreken.
De komende weken hebben we geen vast thema. We zullen vooral leuke en gerichte activiteiten
gaan doen die te maken hebben met de feestdagen.
Voor de kerstvakantie staat het volgende gepland:
(Dit is een indicatie van verwachte activiteiten. Dit kan dus afwijken ivm corona of kindaantal).

Overig nieuws
Namens het team van IKC De Wissel willen wij
de kinderen, ouders en andere betrokkenen alvast
een heel goed Kerstfeest toewensen en een
gelukkig, gezond en liefdevol 2022.

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

