Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers: de beste wensen voor 2022! Dat we er ook dit jaar
samen weer voor gaan om er met z’n allen een fijn en leerzaam jaar van te maken.
De kracht van het volhouden
Velen van ons hebben aan het begin van dit kalenderjaar goede voornemens. Iets minder snoepen,
meer bewegen, wat vaker bij iemand op bezoek gaan etc. Het gaat daarbij vrijwel altijd over gedrag.
Je wilt ergens mee stoppen, iets meer, beter of minder doen. We stellen nieuwe doelen voor onszelf.
Vol nieuwe energie starten we aan deze uitdaging. Naarmate de dagen in het nieuwe jaar verstrijken,
wordt de uitdaging steeds zwaarder. De verleiding om het oude patroon weer op te pakken wordt
steeds groter. Gedrag veranderen vraagt nu eenmaal tijd en de kracht om vol te houden. Als het lukt
om langere tijd het nieuwe gedrag vast te houden, wordt het uiteindelijk 'normaal’ en makkelijker vol
te houden.
Alle kinderen willen graag leren en nieuwe dingen ontdekken. Bij de een gaat het wat makkelijker
dan bij de ander. Alle kinderen hebben het nodig om een doorzetter te worden. Wanneer iets niet
meteen lukt zullen ze moeten doorzetten en volhouden. Kinderen bij wie het leren ogenschijnlijk
makkelijk afgaat, hebben regelmatig meer moeite met het volhouden en doorzetten. Dit komt omdat
ze minder vaak voor deze uitdaging hebben gestaan. Ook zij moeten worden uitgedaagd zodat ze de
kunst van het volhouden leren. Deze vaardigheid is een belangrijke succesfactor voor het latere
leven. Kinderen die weten door te zetten bereiken vaker hun doel.
Corona vraagt van ons allemaal ook een flinke gedragsverandering. Wat voorheen normaal was, is nu
niet meer verstandig. Verjaardagen, kerst, het sociale leven zag er de afgelopen periode anders uit.
Ook de komende tijd gaat er voor ons nog anders uitzien dan 'normaal’. Ook hier ligt voor ons de
uitdaging om vol te houden.
We wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een gezond en gelukkig nieuwjaar! Daarnaast
wensen we jullie de kracht om bij elke uitdaging vol te houden.
Veel leesplezier gewenst en alvast een heel fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Maarten Buiting
Waarnemend directeur IKC De Wissel
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Ouders
Nieuw op ons IKC
Leenderd in groep 1-2B
Fenne en Riff in groep 1-2C
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
Wat zijn we weer blij dat we na de kerstvakantie alle kinderen weer live in de klas mochten
begroeten. We zijn deze periode begonnen met een ‘tussenweek.’ Dat zijn de weken tussen twee
thema’s in waarin we even niet werken aan een thema. Vanaf aanstaande maandag gaan we het
hebben over het thema ‘ziek zijn.’ Natuurlijk een actueel thema in deze corona-tijden.
Mochten jullie thuis nog leuke materialen hebben die hierbij passen dan zijn we daar heel blij mee.
Naast speelgoed, spelletjes en boekjes over ziek
zijn, is het ook leuk om echte materialen te hebben
in de klas die gebruikt worden bij de
dokter/tandarts/ziekenhuis e.d.
De komende periode gaan we ook de signalering
voor oudste kleuters afnemen en zijn er weer
(online) driehoeksgesprekken.
We gaan er weer een leuk periode van maken in
het nieuwe jaar. En hopelijk blijven we gezond
(behalve dan in de doktersspeelhoek in de klas….)
Nationale Voorleesdagen en voorleeskampioen
De start van de Nationale voorleesdagen is woensdag 26 januari. Helaas kunnen
we ook dit jaar de opa's en oma's niet uitnodigen om te komen voorlezen in de
groepen 1 t/m 4. Om het toch speciaal te maken voor de kinderen willen we ook
graag de ouders hierbij betrekken. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen een
voorleestas mee. In het tasje zitten een prentenboek, een speelontdekboek, tips
bij het lezen en praten over het boek en een begeleidende brief voor de ouders. Het tasje brengen de
kinderen op het eind van de voorleesdagen weer mee naar school. In elke groep zijn twee tasjes
waar een kadoboek in zit. Die kinderen mogen dit boek houden! Ook in de andere groepen wordt
gedurende deze periode extra aandacht gegeven aan het voorlezen door leerkrachten en kinderen.
Carnaval
Vrijdag 25 februari vieren we carnaval op ons IKC, de kinderen mogen op deze
dag in verkleedkleding naar school komen. Heeft u niks in huis, geen
probleem. Gekke haren dag of een feesthoedje kan natuurlijk ook! Vooralsnog
vieren we carnaval in de eigen klas. Normaal gesproken zijn wij gewend om de
dag te beginnen met een grote lawaaioptocht om onze wisselprins en prinses
op te halen en vieren we het samen door gezellig te hossen in de hal. We
blijven de coronamaatregelen goed volgen en kijken wat mogelijk is. In de klas
maken we er een feestje van, om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie.
Wisselpiraat
In de periode vanaf januari tot einde van dit schooljaar staan er diverse wisselpiraten op de planning.
De wisselpiraat is een voorstelling van twee groepen waarin de kinderen samen acts bedenken met
dans, toneel en muziek. Omdat we nog niet groepsdoorbroken mogen werken gaat de wisselpiraat
voorlopig nog niet door.

Ouders
Keuzecursus
Tijdens de keuzecursus kunnen de kinderen zich intekenen voor een leuke knutselopdracht, een
sportactiviteit of een activiteit met ICT of techniek. Deze activiteiten zijn groepsdoorbroken en zijn
alleen mogelijk met voldoende ouderhulp. Omdat dit nu, vanwege de coronamaatregelen, nog niet
mogelijk is gaat de keuzecursus van 11, 18 en 25 maart niet door. We kijken of er een alternatief
mogelijk is en hopen dat we in de toekomst de keuzecursus weer kunnen organiseren.
Afronding kunstcarrousel
Het afgelopen halfjaar hebben de kinderen kunstlessen gehad van gastdocenten. In groep 1-2 t/m 4
hebben de kinderen muziekles gehad van juf Maike. Meester George heeft in de groepen 6 t/m 8 DJ
les gegeven en in groep 5 keyboardles. We hebben dramalessen gehad van juf Caroline en
kunstlessen van juf Linda. We willen alle gastdocenten bedanken voor hun inzet.

LOVS toetsen
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar
onafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen staan gepland van 17 tot en met 28 januari. Op ons
IKC gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito. De uitslagen van de toetsen zijn
voor ons belangrijk om het onderwijsaanbod van uw kind zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij zijn
of haar mogelijkheden. Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau, geven de uitslagen
ons ook informatie over de vorderingen op groeps- en schoolniveau. Deze informatie nemen wij mee
in ons algemene onderwijsaanbod. Onderstaande toetsen worden afgenomen:
Groep
Groep 3 t/m 7
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8

Toets
AVI en DMT
begrijpend lezen
rekenen
spelling

Ouders
Juf Chantal 50!
Juf Chantal heeft op 9 januari Sarah gezien. Op
maandag 10 januari is ze verrast door de
kinderen en ouders van groep 6-7. Samen
werd er geproost op ’50 jaar’, er werd
gezongen en er was een mooie speech.
De kinderen kregen een lekker taartje.
Juf Chantal bedankt alle kinderen en
ouders voor deze leuke verrassing.
Er kwamen ook twee lieve oma’s langs,
maar wie dit nu zijn…?

Ouders
Terugblik Kerst
Op vrijdag 17 december hebben we Kerst gevierd op ons IKC. In de eigen klas hebben we samen
leuke spelletjes gedaan. We zijn de dag gestart met een filmpje over het Kerstverhaal, onze
voorleeskampioen Roos heeft dit voorgelezen. In veel groepen is er een spannende Kerstquiz
gespeeld. De kinderen hebben een Kerstkaart gemaakt, hiervan hebben we een aantal kaarten
gebracht naar de Liemerije en September. Vanuit de OV was er een lekkere oliebol voor iedereen.
Het was een geslaagde dag!

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Het nieuwe jaar is weer begonnen!
Veel nieuwe baby’s zijn gestart op de babygroep. Het is er gezellig
druk en de pm’ers zijn druk om alle nieuwe baby’s te leren kennen.
We zien veel leuke interacties tussen de baby’s. Dreumesen die bijna
2 jaar worden gaan soms al oefenen op de peutergroep. Dat is
spannend! Welkom op de groep Lauren, Monte, Thijs R, Velayno en
Rai’Jaiveley. Heel veel speelplezier!
Nieuws vanuit de peutergroep
De laatste weken krijgen wij veel vragen over
traktaties, wat mag en kan? In deze tijd moeten de
traktaties “coronaproof” zijn oftewel voorverpakt.
Daarnaast willen we het liefst dat traktaties gezond
zijn. Denk hierbij aan een doosje rozijntjes,
ontbijtkoekjes of groentechipjes. Er kan natuurlijk
ook aan fruit gedacht worden zoals een mandarijn of
banaan. Via google is er veel inspiratie te vinden!
Op de peutergroep starten er komende maand weer
nieuwe peuters: welkom Wouter, Alyssa en Camila.
Na een rustige Kerstvakantie waarin we tijd hebben
gehad om in het bos te wandelen en naar het
Horsterpark te gaan. Deze week zijn we gestart met
het thema: de Baby. De kinderen zijn druk in de
weer met speentjes, flessen en slabbers! Ook
hebben we nu een echt bed op de groep staan. Hier
zijn naast de poppen ook de kinderen te vinden
haha. En natuurlijk was er tijd voor een Kerstlunch.
Nieuws vanuit de BSO
Afgelopen weken was het wegens de noodopvang erg rustig op de BSO, maar dat wil niet zeggen dat
wij er samen met de kinderen geen feestje van gemaakt hebben! Zo zijn we samen met de kinderen
heel creatief geweest en hebben we samen leuke dingen en activiteiten bedacht om te doen. De BSO
kinderen zijn samen met een paar peuters mee geweest naar Burgers Zoo in Arnhem en hebben we
langs de zijlijn beesten gespot! Zo konden we giraffen, buffels, zebra’s en een leeuw zien! Daarnaast
was de rit er naar toe en terug al een feestje met een beetje drinken en leuke liedjes. De uitjes naar
het bos en de speeltuin konden natuurlijk gewoon doorgaan, dat was erg fijn. Voor de afwisseling
hebben we hier verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals een speurtocht of hutten bouwen.

Overig nieuws

Vrijwilligster op het Talent
Hoi allemaal,
Ik ben Anna, 27 jaar en ik woon in Zevenaar samen met mijn twee katten. Ik
kom vanaf nu elke dinsdagochtend vrijwilligerswerk doen op Het Talent. Ik
heb werkervaring in het onderwijs en nu zet ik mij graag in voor
Zonnekinderen. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen!
Groetjes Anna

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

