
 
 

  



 
 

 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   
 
Terug van weggeweest! 
Daar ben ik weer! Na een lange en fijne periode van verlof ben ik op 7 maart weer begonnen. Ik heb 
enorm genoten van mijn verlof, maar ik had ook heel veel zin om weer te beginnen. Erg fijn om de 
enthousiaste snoetjes van de kinderen weer te zien en bij te kletsen met collega’s. In de periode 
waarin Maarten mij vervangen heeft, is er weer veel gebeurd rondom het coronavirus. Een pittige 
klus heeft Maarten gehad als directeur van drie scholen in deze roerige tijd. Om hem te bedanken 
voor zijn inzet zijn we vlak voor de voorjaarsvakantie met het team uit eten geweest. Wat was het 
fijn dat dit weer kon na zo’n lange periode waarin er weinig kon en mocht.  
Maarten, nogmaals bedankt voor alles wat je voor IKC De Wissel hebt gedaan in de afgelopen 
periode!  
 
Coronamaatregelen 
Na een periode van strenge maatregelen mag er steeds weer een beetje meer. Wat fijn dat de 1,5 
meter afstand geen vereiste meer is en dat we zonder mondkapje op ons IKC rond kunnen lopen.  
De strenge maatregelen in het verleden waarbij u als ouders(s)/verzorger(s) niet welkom waren 
binnen ons IKC, waren lastig, maar hebben bij de leerlingen ook voor grotere zelfstandigheid 
gezorgd. Het afscheid nemen verliep vaak zonder tranen, de leerlingen kwamen zelfstandig naar 
binnen, hingen hun jas en tas op en gingen zelfstandig aan het werk. De start van de dag werd zo als 
rustig en prettig ervaren. Veel van u heeft aangegeven trots te zijn op deze ontwikkeling. Als team 
zijn we hier ook trots op!  
Gelukkig bent u nu wel weer welkom binnen ons IKC. We vinden het erg fijn dat afspraken weer 
fysiek plaats kunnen vinden en dat u weer laagdrempeliger een praatje kunt maken met de 
leerkracht. Voor iedere vakantie is er weer een inloopweek waarin we u graag in de klas terug zien! 
 
De oorlog in Oekraïne  
We vallen van het één in het ander… Vol afschuw kijken we naar de beelden van de oorlog in 
Oekraïne. Binnen ons onderwijs wordt hier zeker de nodige aandacht aan gegeven. In de groepen 
wordt erover gesproken en vragen van kinderen proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Kinderen komen met veel initiatieven om geld in te zamelen om de mensen in Oekraïne te helpen of 
om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Op dit moment zijn de kinderen druk bezig met het 
uitwerken van ideeën. Als we concreet hebben hoe wij als IKC een bijdrage kunnen leveren dan hoort 
u hier uiteraard over.  
 
Ik ben blij dat ik terug ben en ik hoop u snel weer in en om de school te zien! 
 
Veel leesplezier en een heel fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  
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Nieuw op ons IKC   

Dotan in groep 1-2A 

Sofia, Elisa en Nathan in groep 1-2B 

Jonas in groep 1-2C 

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

Nieuws uit de kleutergroepen  
Komende week gaan we in de drie kleutergroepen weer starten met een nieuw thema. Dit keer gaan 
we werken over de boerderij. Om onze themahoeken weer aan te kleden zijn we op zoek naar 
materialen die passen bij het thema. Onze huishoek toveren we om tot een landwinkel. We zijn o.a. 
op zoek naar de volgende materialen:  

- kinderoveralls  
- grote nep kaas  
- (kinder) klompen  
- boerenkiel  
- melkbussen  
- boeken over de boerderij  
 
Mocht je nog iets anders hebben wat past binnen het thema maar niet in de lijst staat, dan is dat 
alsnog van harte welkom! Het is prettig als de spullen die weer terug moeten worden voorzien van 
naam of initialen. 
 
De komende weken gaan ook alle kleuterleerkrachten een deel van de dag meelopen op Het Talent 
en komen de pedagogisch medewerkers van Het Talent kijken bij ons in de kleutergroepen. Dit 
wilden we 1,5 jaar geleden al opstarten en hebben we in de tussentijd al meerdere keren verschoven 
i.v.m. de beperkingen rondom de Coronamaatregelen. Nu ziet het er naar uit dat het eindelijk door 
kan gaan. We zijn samen één IKC en willen graag nog beter op de hoogte zijn en leren van elkaars 
werkwijze. Op deze manier hopen we ook de overgang van de peutergroep naar de kleuterklas zo 
klein mogelijk te maken. Op de momenten dat de bezoeken plaatsvinden zal juf Nathalie de groep 
vervangen.  

 
Terugblik carnaval 
Wat fijn dat we eindelijk weer een feestje konden 
vieren op school! We begonnen de dag met onze 
prins en prinses op te halen met een lange 
lawaaioptocht. Bij terugkomst heeft iedere groep 
een feestje gevierd met meester Jordi in de hal. 
De polonaise kon natuurlijk niet ontbreken. In 
iedere klas was het één groot feest en hebben we 
er met zijn allen er een gezellige dag van kunnen 
maken. Op naar het volgende feest!  

 
 
Luizenvrij  
Na de voorjaarsvakantie zijn we allemaal gecontroleerd op luizen en we zijn luizenvrij! Ouders van de 
luizenbrigade bedankt voor jullie medewerking en wat fijn dat het weer op school kon.  

 
 

Ouders 



 
 
Palmpasen groep 1 t/m 4  
De zondag voor Pasen is in de Christelijke en Katholieke traditie Palmpasen, waarbij de intocht van 
Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. Bij die traditie hoort ook het maken van een Palmpasenstok met 
mooie versieringen en een broodhaantje erop. 

Ook dit jaar willen we in de groepen 1 t/m 4 aandacht besteden aan 
Palmpasen. We willen iedereen vragen om een houten kruis mee naar 
school te geven en deze thuis te voorzien van crêpepapier. De 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zullen de strookjes crêpepapier 
vrijdag 1 april mee naar huis krijgen. De houten kruizen met het papier 
moeten woensdag 6 april, voorzien van naam meegenomen worden 
naar school. op vrijdag 8 april gaan we onze stokken verder versieren 
en houden we een Palmpasen optocht rondom de school. We starten 
om 13.45u en zullen dan 2 rondjes om de school lopen. Daarna kunt u 
uw zoon of dochter meenemen. We nodigen u van harte uit om te 
komen kijken naar de optocht. Wilt u wel aan de overkant van de weg 
gaan staan zodat de stoep aan de schoolkant vrij is voor de optocht. 

 
In actie voor de mensen uit Oekraïne 
De kinderen op ons IKC krijgen al veel mee van de wereld om hen heen. Vanuit Oekraïne horen en 
zien zij veel op het Jeugdjournaal en ook thuis zal er misschien over gesproken worden. Uit de 
klassen is daarom de vraag gekomen of wij, als IKC, ook samen iets kunnen betekenen voor de 
mensen die hulp nodig hebben. In groep 5 kwam Stella Braam op een goed idee, ze heeft de klas 
gevraagd om flessen in te zamelen, zodat het statiegeld naar GIRO555 kan. Deze actie willen we 
graag wat groter aanpakken op ons IKC.  
 
Vanaf maandag 14 maart t/m woensdag 23 maart mogen de kinderen lege flessen waar statiegeld 

op zit mee naar ons IKC nemen. De kinderen mogen de lege flessen zelf in de 
container doen die op het podium in de grote hal staat. Kinderen mogen 
ook in een envelop geld meenemen van eigen (flessen)acties thuis. Deze 
envelop geven zij aan de eigen groepsleerkracht. Tijdens de Wisselpiraat 
van groep 3A en groep 5 op donderdag 24 maart wordt bekend gemaakt 

wat we samen hebben opgehaald. Tijdens de actie zullen we ook de 
tussenstand zichtbaar maken voor de kinderen zodat de actie blijft leven.   

  We vinden het mooi dat deze actie uit de kinderen komt en waarderen deze 
betrokkenheid om iets te kunnen betekenen voor een ander.  Drink dus gerust 

nog een glaasje fris in het weekend, we hopen op een mooie bijdrage voor 
GIRO555!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders 



 
 
Wisselpiraat                                                                                                                                                                 
Hoera, het mag weer….een Wisselpiraat! Een Wisselpiraat is 
een voorstelling van twee groepen samen. In de voorstelling 
zitten stukjes met dans, muziek en toneel. Groep 3A en groep 
5 hebben de primeur en mogen als eerste weer samen op 
het podium staan. De Wisselpiraat is op donderdag 24 
maart. Ouders en verzorgers van de kinderen van groep 
3A en groep 5 mogen komen kijken. De Wisselpiraat 
begint om 08:30 en zal ongeveer tot 09:15 duren. De 
groepen hebben elkaar vandaag al even gesproken om na 
te denken over een mooi thema, we hebben gekozen voor 
Vrede & Vriendschap, een passend thema vond iedereen. We 
hebben er al heel veel zin in en maken er samen een spetterende show 
van! Groetjes van groep 3A, Juf Chantal en Juf Alette en van groep 5, juf Pauline.  
 
Theoretisch en praktisch verkeersexamen  
Op donderdag 31 maart hebben de kinderen uit groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Op school 
oefenen wij voor het verkeersexamen, maar thuis kunnen de kinderen ook nog eens de borden leren 
en enkele oefenexamens proberen te maken op examen.vvn.nl. Op deze site vindt u ook nog meer 
informatie. 
Woensdag 6 april zal voor alle leerlingen van groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen 
plaatsvinden. Dit alles wordt door onze gemeente georganiseerd. Wij wensen de kinderen uit groep 
7 en 8  alvast heel veel succes! 
 
Zwerfafval project                                                                                                                                                             

In week 12 van 21 t/m 25 maart, hebben de kinderen van groep 

1-2 t/m groep 8 activiteiten in de klas rondom het thema 

zwerfafval. Het is onderwerp zwerfafval blijft actueel en het is 

belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken wat 

ze hier zelf aan kunnen doen. In deze tijd is buitenspelen zo 

belangrijk en wat jammer dat er dan allerlei troep ligt. De 

volgende activiteiten worden in samenwerking met het NME 

aangeboden:  

Maandag 21 maart: 

groep 1-2:  Leskist Pieter de Pier,  met echte regenwormen. Regenwormen zijn onze opruimers in de 

natuur. 

groep 5, 6 en 6/7:  gaan met behulp van een nieuwe lesbrief Zwervend afval kritisch nadenken wat ze 

zelf kunnen bijdragen.                                                                                                                                                 

Groep 7/8 en 8:  Een gastles: Escape room Plastic Soep. 

Dinsdag 22 maart:  

groep 3-4 Gastles De Afvalprofessor: een geregeld zooitje 

Daarnaast gaan alle kinderen in deze week in de buurt zwerfafval opruimen. Vanuit NME worden de 
opruimmaterialen voor de kinderen geleverd. Zo willen we de kinderen leren om bewust om te gaan 
met afval en zorgen we er samen voor dat de omgeving van ons IKC schoon blijft. 
 
 
 
 

Ouders 



 
 
Inloopweek voor iedere vakantie  
Om een goede balans te vinden tussen betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) en de toenemende 
zelfstandigheid van de leerlingen, is er de week voor een vakantie een inloopweek. U kunt als 
ouder(s)/verzorger(s) een dag kiezen waarbij u met uw zoon/dochter mee naar binnen komt om een 
kijkje te nemen in de klas. Op deze manier spreiden we het aantal volwassenen binnen ons IKC maar 
kunt u toch betrokken blijven bij het onderwijs in de groep van uw zoon/dochter. De inloop is van 
8:20 tot 8:30 uur.  
 
De inloopweken voor de rest van dit schooljaar zijn:  
Dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april  
Maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli 2022  
 
Sportdag 
Om alvast te noteren, de sportdag is vrijdag 17 juni a.s. Op deze dag hebben we altijd veel hulp van 
ouders nodig! Als u kunt komen helpen kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht.  
 
Even voorstellen: nieuwe studenten 
Mijn naam is Melanie Verhaaff, ik ben 22 jaar en ben eerstejaarsstudent op Iselinge 
Hogeschool in Doetinchem. Tot het eind van dit schooljaar loop ik elke dinsdag 
stage in groep 5 bij juf Pauline. Ik heb voor de pabo de opleiding onderwijsassistent 
gedaan en ben nu bezig met de volgende stap. Een paar weetjes over mij!  
Naast mijn studie geef ik ook elke dinsdag dansles aan 2 groepen en daarna dans ik 
zelf ook nog. Ik vind het leuk om films te kijken en te lezen, vooral Engelse boeken. 
Ook vind ik reizen erg leuk en probeer ik elk jaar weer ergens anders naar toe te 
gaan om zo veel van de wereld te zien. Tekenen en creatief bezig zijn is ook iets wat 
ik graag doe. Ik heb veel zin in dit halve schooljaar en we zien elkaar vast een keer! 

 

Misschien is de naam meester Ronald u al ter ore gekomen of heeft u mij op 
school rond zien lopen. Mijn naam is Ronald Blij en ben 44 jaar oud. Ik woon 
samen met mijn vrouw en twee puberende kinderen in Loil. Mijn hobby’s zijn 
tuinieren, wandelen/fietsen, maar vooral leuke dingen doen met mijn gezin. Zo 
ben ik dan ook vaak langs de kant van het voetbalveld te zien van mijn dochter 
en zoon. 
Voor de opleiding deeltijd PABO aan Iselinge hogeschool te Doetinchem, kom ik 
het laatste gedeelte van dit schooljaar stage lopen in groep 6/7. Ik hoop samen 
met jullie als ouders/verzorgers, team en de leerlingen zelf een steentje bij te 
kunnen dragen aan een geslaagde, leerzame en gezellige tijd voor deze kanjers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders 



 
 
Handbaltoernooi jongens groep 6 t/m 8 
Afgelopen woensdag zijn de mannen van het team Wissel 2, eerste geworden tijdens het 
handbaltoernooi van de basisscholen gemeente Zevenaar! De heren hebben 4 spannende 
wedstrijden gespeeld, waarbij de finale eindigde in een shoot out, deze werd gewonnen met 2-1! De 
mannen mogen ons nu gaan vertegenwoordigen op het regionale handbaltoernooi in Arnhem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6/7: 

jongens zijn 5e 

geworden 

meisjes 4e na een 

spannende 

kruisfinale 
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Nieuwe collega’s stellen zich voor  

Mijn naam is Frouke Lenting en ik kom vanaf maandag 14 Maart werken bij het Talent. 

Dit zal voornamelijk op de BSO en de peutergroep zijn. Ik ben 22 jaar oud en ik ben een 

paar weken geleden afgestudeerd als onderwijsassistent. Wellicht dus nog wat 

onervaren maar des te meer enthousiast en gemotiveerd! Ik woon in Herwen en in 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, creatief bezig te zijn of samen met mijn 

vriendinnen wat leuks te doen. Verder zijn er 2 gezinnen in Herwen waar ik in het 

weekend of in de avonden vaak ga oppassen. Ik hoop dat u zo een beetje een eerste 

indruk van mij heeft gekregen en ik kijk er naar uit om volgende week te starten bij het 

Talent en u eventueel in het echt te ontmoeten! Mocht u nog vragen hebben dan 

beantwoord ik deze uiteraard graag.  

 

Mijn naam is Esmée en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Zevenaar. De opleiding die ik 

gestudeerd heb is gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Waarom ik 

het heel erg leuk vind om te werken met kinderen is omdat ik het heel erg leuk en 

interessant vindt hoe en welke ontwikkeling ze doormaken. Naast werken met 

kinderen vindt ik het ook erg leuk om dingen te ondernemen zoals wandelen met 

mijn hondjes en met vriendinnen afspreken en terrasjes pakken. Ook doe ik af en 

toe nog oppassen bij mijn oppas kindjes. Ik heb super veel zin om te gaan 

beginnen bij Zonnekinderen! 

 

Bij deze wil ik mij graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Simone Gieling en 

ik ben 32 jaar. Samen met mijn man, dochter (6) en twee zoontjes (3 en 1) woon ik 

op Groot Holthuizen in Zevenaar. Ik besteed mijn vrije tijd het liefst aan quality 

time met mijn gezin, vrienden en familie. Er samen lekker op uit zijn en actieve 

dingen ondernemen is waar ik erg van kan genieten. Na 9 jaar met veel plezier in 

Doetinchem te hebben gewerkt, ga ik nu een nieuwe uitdaging aan bij 

Zonnekinderen. Vanaf 1 maart ben ik begonnen bij het Talent en jullie zullen mij 

voornamelijk op de maandagen en donderdagen gaan zien. Ik heb er veel zin in! Bij 

vragen en/of opmerkingen spreek mij gerust aan.  

Simone en Esmée zullen vooral werkzaam zijn op de babygroep. Frouke zal vooral te zien zijn op de 

BSO en peutergroep.  

Baby nieuws 

Op 7 februari is Novi geboren. Novi is de dochter van Sharon, werkzaam bij het Talent. Met moeder 

en dochter gaat alles goed. 

 
 
 
  

 Opvang 



 
 
Nieuws vanuit de babygroep 
Ook op de babygroep hebben wij lekker carnaval gevierd, we hebben een kleine disco gehouden en 
lekker veel gedanst. Zelfs de kleine kinderen waren verkleed, zo schattig! Het spelen met de 
serpentines was ook een groot succes.  
Nu de carnaval achter de rug is en het weer mooi weer is, zijn we weer veel buiten te vinden.  
We hebben al een paar hele mooie dagen gehad en zijn al lekker veel met de kleintjes naar buiten 
geweest. Het blijft mooi om te zien hoe de kinderen nieuwe sensomotorische ervaringen op doen 
met bijvoorbeeld zand en gras!  
We hebben ook weer nieuwe kinderen op de babygroep; welkom Grace, Milan en Bram!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de peutergroep 
Tijdens de carnavalsviering mochten wij eindelijk weer naar de Wissel toe, wat een feest. Samen met 
de kleuters gedanst en buiten gespeeld! Tijdens de vakantie hebben de peuters meegeholpen met 
speelgoed wassen. Al het speelgoed in een sopje en daarna alles weer droog maken. Ze vonden het 
fantastisch! Daarnaast zijn we nu begonnen aan een nieuw thema: in de tuin. We gaan het hebben 
over de verschillende bloemen en materialen die je moet gebruiken in de tuin! 
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Nieuws vanuit de BSO 
Naast dat we de afgelopen weken een gezellige tijd op de BSO hebben gehad met de kinderen, was 
er ook een beetje onrust. Weer een tijdelijke sluiting en personeelsgebrek. Er lijkt nu langzaam licht 
aan het einde van de tunnel te komen! Hiervoor in de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welke 
nieuwe gezichten ons team komen versterken. Daar zijn wij erg blij mee!  
 
Verder kijken wij ook weer terug op een leuke carnavalsvakantie. We zijn wezen gymmen bij onze 
buren (IKC De Tamboerijn), want dit mocht ook weer! Zijn we op uitstap geweest naar het Cool 
Nature park, Het Peeske en de Intratuin en zijn we lekker actief geweest op onze eigen locatie. Zo 
deden wij onze eigen winterspelen met leuke sportspellen! 
 
De komende weken staan in het thema van buiten sport en spel. Met dit weer in vooruitzicht, wordt 

dat vast genieten!☀️ 
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Voor jongens en meisjes uit Zevenaar en omgeving organiseert Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ) 
ook dit jaar de VTC Tulpencursus Hockey Instuif. Tijdens deze jaarlijkse sportieve en gezellige 
introductiecursus kunnen kinderen, die dit jaar 5 jaar of ouder worden, gratis en vrijblijvend 
kennismaken met de hockeysport.  
 
De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de zaterdagochtenden van 9, 16 en 23 april, telkens 
van 9:30 tot 10:30 uur. In verband met de verwachte toeloop is het verzoek aan een ieder die wil 
meedoen, om ongeveer 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn bij het clubgebouw van HVZ op 
Sportpark Hengelder. 
 
Mede dankzij onze sponsoren is deelname aan de Tulpencursus kosteloos. 
 
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor gezellige ochtenden, waarbij veel te doen zal zijn op en langs de 
hockeyvelden. Onder de enthousiaste begeleiding van spelers van het eerste Heren- en Dames 
hockeyteam worden de kinderen spelenderwijs een aantal beginselen van het hockey bijgebracht. 
Heb je geen hockeystick? Geen probleem, want tijdens de Tulpencursus kun je die lenen. Word je na 
de Tulpencursus lid, dan ontvang je een waardebon voor een gratis hockeystick. 
Meedoen? Meld je aan via tc-jeugd@hvz.info of kijk op www.hvz.info. 

Overig nieuws 

mailto:tc-jeugd@hvz.info
http://www.hvz.info/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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 


