Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Veranderingen
Natuur
De maand februari is de laatste metrologische wintermaand. Doordat de temperatuur van de
afgelopen dagen relatief hoog was, zie je al de eerste veranderingen in de natuur. De eerste
sneeuwklokjes zijn zichtbaar en de grutto is al gesignaleerd in de omgeving. In de maand februari
komen veel vogelsoorten na een verblijf in Afrika terug naar Nederland. Daarnaast is het overdag
steeds langer licht. Deze maand komt er 's ochtends 50 minuten en 's avonds ook nog eens 50
minuten langer licht bij.
Corona
Parallel aan het lengen van de dagen zijn de betere vooruitzichten met betrekking tot de pandemie.
Groepen worden vrijwel niet meer in quarantaine geplaatst en leerlingen mogen vaker naar school.
Dat heeft tot gevolg dat er voorlopig vrijwel altijd besmettingen in een groep zullen zijn. Dit vraagt
van u nog steeds alertheid op symptomen van het virus. Omdat meer kinderen immuniteit opdoen
doordat ze corona hebben doorgemaakt, is de verwachting dat de besmettingen in de groepen de
komende weken gaan afnemen.
Voor de leerkrachten geldt een strenger quarantainebeleid. Hierdoor is het een hele uitdaging om
voor groepen tijdig een invaller of vervanger te organiseren. We hopen dat met het verstrijken van
deze maand de maatregelen voor wat betreft het onderwijs nog verder worden versoepeld. Wat zou
het een mooie verandering zijn als leerlingen uit verschillende groepen ook weer met elkaar kunnen
werken, leren, spelen en vieren!
Directietaken op IKC De Wissel
Naarmate de maand februari vordert zal ook mijn waarnemende taak op IKC De wissel steeds dichter
bij een einde komen. De afgelopen periode heb ik genoten van ouders, leerlingen en bovenal van alle
medewerkers op ons IKC. De Wissel is een heel hecht, professioneel en warm team.
Anke gaat haar functie vanaf 7 maart weer volledig vervullen en daarmee eindigt mijn waarnemende
functie op de Wissel. Dat brengt mij bij de laatste verandering: De inleiding van de volgende
nieuwsbrief zal wederom door Anke worden geschreven.
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
Thobias in groep 1-2A
Abel in groep 1-2B
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het thema ‘ziek zijn.’ Een thema dat natuurlijk erg
actueel is. Dat merken we ook aan de betrokkenheid van de kinderen. Ze zijn er helemaal vol van en
er wordt heerlijk gespeeld in de dokterspraktijk en in de apotheekhoek. De komende weken gaan we
nog veel meer leren over ziek zijn.
De week voor de vakantie gaan we het in de klas natuurlijk ook nog over carnaval hebben.
Daarnaast hebben alle kinderen een tasje meegekregen voor de landelijke voorleesdagen. We hopen
dat er thuis lekker samen in gelezen wordt, want wat is er fijner dan lekker samen boekjes lezen en
praten over de verhalen. Vergeten jullie de boekjes niet op tijd weer in te leveren?

Studiedag 9 februari
Woensdag 9 februari zijn de kinderen vrij, vanwege een studiedag.
Op deze studiedag gaan we verder aan het werk met ons missie en visie traject. Ook gaan we aan het
werk met het schrijven van de rapporten, die op donderdag 24 februari met uw zoon of dochter in
groep 2 t/m 8 mee zullen gaan. Wij zouden ook aan het werk gaan met het analyseren van de leerling
volgsysteem toetsresultaten van alle leerlingen van ons IKC. Nu er zo veel leerlingen afwezig zijn,
hebben we besloten dit pas na de voorjaarsvakantie tijdens een teamvergadering op te pakken.

De Voorleeskampioen
Zaterdag 12 februari gaat onze voorleeskampioen Roos van Dick deelnemen aan de kwartfinale. Dit
zal in een kleine kring in Turmac Cultuurfabriek zijn. Het is van 10.00 - 12.00 uur.
Het voorlezen zal in twee blokken plaatsvinden. Daartussen wordt een kleine pauze gehouden
waarin voor een versnapering gezorgd zal worden. Nadat de jury een oordeel geveld heeft wordt de
uitslag bekend gemaakt en zal de winnaar een oorkonde en een boekenbon ontvangen. Alle
deelnemers krijgen een herinneringsattentie. De winnaar van deze lokale ronde mag vervolgens door
naar de regionale finale. We wensen Roos superveel succes! Wij vinden haar Geweldig!

Ouders
Carnaval op school
Vrijdag 25 februari vieren we carnaval op ons IKC. De kinderen
mogen op deze dag in verkleedkleding naar school komen.
Vooralsnog vieren we carnaval in de eigen klas. We blijven de
coronamaatregelen goed volgen en kijken wat mogelijk is. In de klas
maken we er een feestje van. De OV zorgt voor wat lekkers, ook is er
schoolfruit. Om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie.

Juf Anke op bezoek met Enzo
Woensdag 19 januari en
donderdag 20 januari is juf Anke
samen met Enzo op ons IKC
geweest. Juf Anke heeft aan alle
groepen een bezoekje gebracht.
De kinderen konden vragen aan juf
Anke stellen en Enzo bewonderen.
Knuffelen kon helaas niet!

Ouders

IKC-raad
Op 11 november hebben we online vergaderd. Hierbij hebben we het gehad over de ontwikkelingen
omtrent de nieuwbouw op locatie Vestersbos. Jos Boonman is hiervoor aangesloten en heeft ons
hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we het onderwerp Corona en de onderwijsontwikkelingen
besproken. Onze volgende vergadering is op 13 januari.

Opvang

Nieuws vanuit de baby- en peutergroep!
Momenteel werken over het thema “hoera een baby geboren”. Op de peutergroep is een
poppenhoek ingericht, met echte flessen, speentjes, slabbers, kleertjes enz. We leren hoe de baby in
bad moet, naar bed moet en welk eten ze krijgen. We proeven de groentepotjes zelf maar mogen
ook helpen bij de babygroep, want de echte baby’s moeten natuurlijk ook eten! Ondertussen hebben
we ook nog tijd om buiten te spelen, spelletjes te spelen en te knutselen. De dagen vliegen voorbij!

Opvang

Nieuws vanuit de BSO
Afgelopen weken waren nogal onstuimig op
de BSO. De ene middag moest de BSO helaas
sluiten en de volgende dag de peutergroep
door corona. Dat mocht de pret natuurlijk niet
drukken. En stiekem heeft elk nadeel
natuurlijk ook zijn voordelen. Verstoppertje in
het donker door het hele gebouw nu er geen
baby’s aanwezig waren, binnen trefballen, op
de lege groep een discofeestje terwijl er in de
BSO ruimte een dier geknutseld werd.
Desondanks hopen we natuurlijk dat iedereen
gezond blijft en het op de BSO snel weer bij
het oude is.

Overig nieuws

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

