Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Verkeersveiligheid
Vanuit de gemeente is er het project Verkeersveiligheid bij basisscholen gestart. Aangezien ik steeds
vaker signalen krijg van ouder(s)/verzorger(s) die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid
rondom ons IKC, vind ik het belangrijk om dit opnieuw onder de aandacht te brengen.
Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen maar ook van
auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor het verkeer: na een dag stilzitten hollen ze
vaak naar buiten. Regelmatig ontstaan er bij ons IKC verkeersonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld
aan het verkeerd parkeren van auto’s, geen voorrang verlenen van overstekende kinderen (bij
zebrapaden) en/of het stilstaan van motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar ons IKC kunnen. In samenwerking met de
gemeente willen wij daarom meer bewustwording creëren bij de ouder(s)/verzorger(s) tijdens het
brengen en/of ophalen van de kinderen bij ons IKC.
Dit houdt in dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente in de
aankomende periode toezicht gaan houden tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen bij
meerdere basisscholen in de gemeente Zevenaar. Ontstaat er een verkeersonveilige situatie, dan
zullen de boa’s hierover het gesprek aan gaan. Mocht er sprake zijn van een herhaling dan kan het
zijn dat de boa ook handhavend optreedt door middel van het geven van een bekeuring.
Laten we er met ons allen voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving naar ons IKC
kunnen!
Studiedag donderdag 14 april
Donderdag 14 april staat de jaarlijkse personeelsdag vanuit LiemersNovum gepland. Alle kinderen
zijn dan vrij. Normaliter staat deze dag in het teken van het ontmoeten van collega’s van andere
scholen/IKC’s en zijn er verschillende workshops gepland. Dit jaar ziet het er in verband met corona
iets anders uit. In de ochtend hebben we een gezamenlijke digitale aftrap met een spreker: Pedro de
Buyckere. Pedro verdiept zich als pedagoog en onderzoeker in de leefwereld van jongeren. We zijn
benieuwd! Daarnaast hebben we als onderwijsteam nog een bijeenkomst gepland waarbij we het
gaan hebben over doelgericht werken vanuit de IKC-ambitie. In de middag hebben we een teamuitje
gepland staan en ’s avonds gaan we samen eten. Hier sluiten ook alle collega’s van Het Talent aan
zodat we weer een keer met z’n allen bij elkaar zijn.
Als ik de weersvoorspellingen van de komende periode bekijk, blijft het nog behoorlijk regenen de
komende periode. Erg jammer, want wat zijn we allemaal toe aan het mooie weer, de zon, lekker
veel buiten spelen en bewegend leren in het park. We zullen nog even geduld moeten hebben.
Ik wens u allemaal een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Ouders
Nieuw op ons IKC
Thiago in groep 1-2A
Wij wensen jou veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema ‘De boerderij.’ Dit hebben we onder
andere gekoppeld aan de lente. Gezien de prachtige weken die we gehad hebben, kwam dit
natuurlijk geweldig uit. Inmiddels is het lente gevoel weer ver weg gezakt!
Een aantal doelen waar we de afgelopen periode onder andere aan
gewerkt hebben zijn het herkennen van hoeveelheden, het optellen en
aftrekken, en het koppelen van hoeveelheden aan getal symbolen. Bij de
taaldoelen hebben we stilgestaan bij het schrijven en stempelen van de
naam, het nazeggen van woord-reeksen en het voorspellen van een
verhaal in een prentenboek. Bij de knutselwerkjes zijn we vooral bezig
geweest met knippen. En dat is nog lang niet voor iedereen zo makkelijk!
De komende periode tot de meivakantie gaan we natuurlijk stil staan bij Pasen en kijken we vooruit
naar de Koningsspelen die eraan gaan komen. Na de vakantie staat er weer een nieuw thema op de
planning en wel ‘Sprookjes.’ Daar hebben we heel veel zin in!
Opbrengst flessenactie voor de mensen uit Oekraïne
WAUW! Wat zijn we trots! Met onze flessenactie hebben we 800 euro opgehaald
voor GIRO555! Iedere ochtend kwamen er tassen vol met flessen om in te leveren.
De actie is begonnen bij de kinderen, met de vraag of wij ook iets kunnen
betekenen voor de mensen die hulp nodig hebben. Daarnaast hebben kinderen zelf
acties bedacht, er zijn armbandjes en boekenleggers gemaakt en verkocht. Mooi om
te zien dat de kinderen het belangrijk vinden om iets voor een ander te betekenen.
Tijdens de Wisselpiraat van groep 3A en groep 5 is het bedrag bekend gemaakt.
Ook hebben de kinderen meester Jos, meester Klaas en meester Jos in het zonnetje gezet, zij hebben
de flessen iedere ochtend weggebracht waardoor wij samen op dit mooie bedrag zijn uitgekomen.

Ouders
Het ijzer smeden als het heet is
Dinsdag 29 maart kregen de kinderen van groep 7/8 en 8 een les in smeden. Deze activiteit hadden
de groepen nog te goed vanuit ‘De week van de techniek’ afgelopen herfst. Buiten op het schoolplein
werden tenten klaargezet en de ovens aangestoken. De kinderen kregen beschermende kleding aan
en kregen uitleg van de opdracht. Samen met docenten van Mondra opleidingen werd er door ieder
kind een mooie sleutelhanger gemaakt.

W4Kangoeroewedstrijd
Afgelopen maand heeft op ons IKC de W4kangoeroewedstrijd plaatsgevonden
voor een aantal leerlingen uit groep 3 t/m 8, die op reken- en wiskundegebied wel
een extra uitdaging aan konden gaan. Deze leerlingen hebben individueel
verrassende vraagstukken gemaakt, die stuk voor stuk een vonkje creativiteit,
een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er
goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds
lastiger. We konden hun hersenen bijna horen kraken!
Deze WereldWijde Wiskunde Wedstrijd is met bijna 6 miljoen deelnemers in ruim 90 landen
wereldwijd- de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld! Deze wedstrijd wordt
georganiseerd vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iedere deelnemer krijgt een certificaat en
een prijsje. Voor de allerbeste deelnemers zijn er grote prijzen te winnen (bijv. e-reader, fotocamera,
toegangskaartje Nemo etc.).
Verkeersexamen groepen 7 en 8
Donderdag 31 maart hebben alle kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. De
weken ervoor hebben ze allemaal heel goed geoefend en dat is te merken: iedereen is geslaagd!

Ouders
Afgelopen woensdag hebben ze ook laten zien dat ze de verkeersregels goed kennen door deze in de
praktijk toe te passen tijdens het praktisch verkeersexamen. Voor sommigen was dit best een
spannend moment. De leerlingen uit groep 8 hebben ook het praktisch verkeersexamen meegedaan.
Vorig jaar is dit niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.

En ook hier een fantastisch resultaat: alle leerlingen zijn geslaagd!

Koningsspelen met Koningsontbijt
Vrijdag 22 april staan de Koningspelen op de planning. We beginnen de dag met het Koningsontbijt.
Vervolgens zijn er voor iedere groep activiteiten bedacht om in en buiten de klas te doen. Alle
groepen blijven op school en buiten staat er dan nog een verrassing te wachten! We gaan er een
gezellige en sportieve dag van maken! Om 14.00 uur start de meivakantie.
Wisselpiraat
We zijn een inhaalslag aan het maken met de Wisselpiraat zodat dit schooljaar alsnog alle groepen
aan de beurt komen. Hieronder staat de planning voor de komende periode inclusief de groepen
waarvan we vanwege corona de wisselpiraat moesten uitstellen.
Donderdag 19 mei
groep 1-2B en groep 7-8
Donderdag 2 juni
groep 1-2C en groep 6-7
Donderdag 16 juni
groep 3B en groep 4B
Donderdag 7 juli
groep 4A en groep 6
Ouders en verzorgers van de kinderen van de betreffende groepen mogen komen kijken. De
Wisselpiraat begint om 08.30 uur en duurt tot ongeveer tot 09.15 uur.

Ouders
Voorlezen met de voorleeshond in Zevenaar
Voorlezen kan voor sommige kinderen erg spannend zijn. Kunstwerk! De Bibliotheek biedt hierin een
uitkomst. Met ingang van 22 februari a.s. krijgen kinderen tussen de 6 en 10 jaar elke dinsdagmiddag
de mogelijkheid om een verhaal te vertellen aan voorleeshond Serah in de bieb in Zevenaar. Een
hond met een lief karakter en een hoog knuffelgehalte.

Serah zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen tijdens het voorlezen. Daarnaast draagt het ook bij
aan een positief zelfbeeld en een verhoging van het zelfvertrouwen. Na afloop krijgen de kinderen
een diploma mee naar huis. Een plekje voor deze bijzondere voorleessessie van 15 minuten kun je
hieronder reserveren.
Waarom een voorleeshond?
Voorlezen terwijl een hond aandachtig naast je ligt te luisteren, zonder een oordeel te vellen. Hoe
fijn is dat! Je kunt op je eigen tempo lezen, zonder dat je het gevoel hebt dat er iemand druk op je
legt. Kinderen oefenen spelenderwijs en op een ontspannen manier met lezen. Honden zijn
geweldige luisteraars, kunnen kinderen helpen zich te concentreren en ontspannen en zijn minder
intimiderend dan leeftijdsgenootjes of andere mensen. Het delen van een goed boek met een hond
maakt het mogelijk dat kinderen hun leesvaardigheid op een positieve en leuke manier verbeteren.
Voorleeshond Serah is hiervoor specifiek getraind en komt altijd samen met baasje Lucy. Beiden
deskundige opgeleid bij R.E.A.D. Nederland. Tijdens de voorleessessie lees je in je eentje voor, op een
prettige plek in de bieb. Er zijn dus geen andere kinderen bij. Op deze manier krijg je de volledige
aandacht van de hond en haar begeleidster. Let wel op: Als je een keer voorgelezen hebt aan de
hond, krijg je alleen maar meer zin om te lezen!
De voorleessessies in de Bibliotheek in Zevenaar zijn elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.15
uur in Zevenaar. Een voorleessessie duurt ongeveer 15 minuten. Ga naar
www.calendly.com/kunstwerk/voorleeshond om een datum en tijdstip te reserveren. Je ontvangt
een bevestiging in de mail.
Tevredenheidsonderzoek
Geregeld peilen we middels een tevredenheidsonderzoek hoe we er als IKC voor staan. Dat gebeurt
stichtingsbreed. De vragenlijsten passend bij dit tevredenheidsonderzoek kunt u in mei verwachten.
Naast de vragenlijsten voor de ouders, wordt ook de mening van de kinderen van groep 6 t/m 8 en
het team gepeild. Zodra alle lijsten binnen zijn, zullen we deze verwerken en evalueren. We houden
u op de hoogte. Alvast bedankt voor het invullen en voor het geven van uw feedback!

Ouders
Updates vanuit de projectgroepen
Eigenaarschap en betrokkenheid
Dit projectplan heeft als doel om samen te kijken naar hoe we de betrokkenheid van de kinderen
kunnen vergroten in het leerproces. Daarnaast vinden we het als team heel belangrijk dat de
leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Om de betrokkenheid te vergroten hebben we ons verdiept in het ‘bewegend leren’. Alle
leerkrachten hebben een boek ontvangen met allerlei werkvormen en ideeën die je kunt gebruiken
in de klas. Bewegend leren kan heel simpel in de klas maar kan ook buiten. Omdat hiervoor materiaal
nodig is hebben we een kast aangeschaft. Deze staat in de hal en deze zal de komende tijd gevuld
gaan worden met materialen zodat iedereen er gebruik van kan maken.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een fotomapje gekregen waarin ze kaartjes kunnen stoppen
met leerdoelen. Het leerdoel kan als steuntje dienen om er de komende tijd extra op te letten. Na
een tijdje kunnen behaalde leerdoelen er ook weer uit. Zo blijft het mapje in ontwikkeling en groeit
het mee met de leerling.
Onderbouw
Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar met de onderbouw een projectplan. Hierin hebben we
doelen gesteld die we dit jaar willen behalen. Graag nemen we jullie mee om te laten zien wat we
allemaal al bereikt hebben.
Nadat we het een aantal keer hebben moeten uitstellen door de coronamaatregelen, zijn we
gelukkig gestart met de bezoekjes aan Het Talent. Alle kleuterleerkrachten lopen een dagdeel mee
op Het Talent en ook de PM’ers van Het Talent komen in de kleutergroepen kijken. Dit om elkaar
beter te leren kennen maar zeker ook te leren van elkaar en daarmee de overgang van de
peutergroep naar de kleuterklas zo klein mogelijk maken. Ook hebben we weer momenten geprikt
waarop de peuters bij ons in de klassen komen spelen.
Daarnaast hebben we dit schooljaar ons nieuwe observatiesysteem in gebruik genomen. Het heet
‘Mijn kleutergroep.’ Het is een heel compleet digitaal systeem waarin we onze roosters maken,
lessen voorbereiden, maar vooral doelen verdelen over de weken en waarin we deze per kind
observeren en registreren. Op deze manier houden we bij waar ieder kind staat in zijn ontwikkeling
en op welk niveau we de activiteiten moeten bieden.
Ook de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 heeft onze aandacht. Zo proberen we de oudste
kleuters zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 3 door bijvoorbeeld de inzet van schrijfdans en
het leren van de juiste schrijfwijze van de cijfervormen. Ook worden er rekendoelen van het eerste
rekenblok uit groep 3 al geoefend met de groep 2 kinderen. Daarnaast gaan we na de meivakantie
starten met groep 3 kinderen die komen voorlezen in de kleutergroepen.
Zelf worden we erg enthousiast van deze ontwikkelingen en gaan we vooral door met het verder
ontwikkelen van deze ingeslagen weg.
ICT
Het projectplan ICT is een vast project binnen ons IKC. Het is een onderdeel wat altijd blijft
vernieuwen en waarbij de ontwikkeling ontzettend snel kan gaan. Dit jaar zijn er op ICT-gebied al
grote stappen gezet bij de Wissel. De grootste stap was het aanschaffen van laptops voor iedere
leerling vanaf groep 4. Zo kunnen alle groepen goed werken via Snappet en kan de online omgeving
worden gebruikt om verslagen en presentaties te maken. Ook zijn er extra laptops voor de groepen 3
en de collega’s!

Ouders
Naast het de aanschaf van de laptops, onderzoeken wij of Snappet nog de digitale
verwerkingssoftware is die het beste bij ons past. Snappet is een goed programma waarbij iedereen
op zijn eigen niveau kan werken, maar er zijn ook nieuwe programma’s uitgekomen de afgelopen
jaren. Aankomende weken wordt in verschillende groepen de software van Wereld in Getallen 5
uitgeprobeerd.
Missie en Visie
Tijdens de studiedag op 15 november hebben we met ons team nagedacht over kernwaardes van
onze school. We hebben het gehad over wat kernwaardes zijn en welke bij onze school passen. Ook
zijn we deze dag begonnen met het concreet uitwerken van de kernwaardes. Vanwege tijdsgebrek
zijn we hiermee verder gegaan tijdens de volgende studiedag, waardoor de kernwaardes nu volledig
behandeld zijn. Komend schooljaar gaan we tijdens weer verder met onze missie en visie, waarbij
onze begeleider André weer zal aansluiten.
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
18 februari t/m 26 februari 2023
7 april 2023
10 april 2023
22 april 2023 t/m 7 mei 2023
18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023
Maandag 3 oktober 2022
Donderdag 24 november 2022
Vrijdag 25 november 2022
Dinsdag 7 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Woensdag 28 juni 2023
Vanuit de OV
Momenteel bestaat de oudervereniging uit 13 enthousiaste ouders. Om wat meer zichtbaar te
maken wat wij als OV doen, willen we u vanaf nu maandelijks via de nieuwsbrief op de hoogte
houden van wat wij allemaal ondernemen.
Want ook de afgelopen 2 jaar is de OV actief geweest, ondanks dat dat door Corona niet altijd opviel.
We willen u laten weten welke leuke activiteiten op stapel staan. En we blikken graag terug op hoe
leuk deze zijn geweest. Momenteel zijn we bezig met de Koningsspelen. Ook zijn de voorbereidingen
voor de avondvierdaagse, die gelukkig weer als vanouds gelopen mag worden, volop in gang.
Houd Parro en de nieuwsbrief in de gaten om je hiervoor aan te melden!
In één van de volgende nieuwsbrieven kunnen we wellicht al wat melden over het schoolreisje.

Ouders
Palmpasen groep 1 t/m 4
Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 4 de Palmpaasstokken verder versierd. De
kleuters werden geholpen door de (lees)maatjes uit de bovenbouw. De stokken zijn versierd met
gekleurde eitjes en natuurlijk het broodhaantje. Ook hebben de kinderen chips geregen. Deze chips
hebben we gesponsord gekregen van de Albert Heijn. Super! Om 13.45 uur begon de optocht,
zingend hebben de kinderen een paar rondjes om de school gelopen en misschien al stiekem een
beetje gesnoept.

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Hoera het is Lente!
Wij genieten van het mooie weer. Wij proberen 2 keer per dag naar buiten te
gaan. Ook met de baby’s. De afgelopen weken hebben wij gewerkt met het
thema: Wij werken in de tuin. En staat het boekje ‘Bobbi in de tuin’ centraal.
Tijdens het voorlezen genieten onze baby’s en dreumesen hier zichtbaar van.
We hebben bij ons op de groep 2 nieuwe baby’s. Welkom Eljakim en Yara.

Nieuws vanuit de peutergroep
Eindelijk was het dan weer zo ver, de peuters mochten weer op bezoek bij IKC De Wissel. Gezellig in
de bus samen met de kleuters buiten spelen en in de klas fruit eten. Als afsluiter in de gang met het
maïs spelen was helemaal een feestje. Het liefste wilden de peuters daar blijven, haha.
Verder zijn we deze week begonnen met het thema Pasen. Verschillende kleuren leren, benoemen
en herkennen. Donderdag 14 en vrijdag 15 april organiseren we een lekkere lunch.

Nieuws vanuit de BSO
De afgelopen weken hebben we heerlijk genoten van het lekkere weer. Ondanks ons motto ‘slecht
weer bestaat niet, verkeerde kleding wel’, zijn we nog langer buiten geweest dan normaal met dit
zonnetje. Op sommige dagen zij we wel de hele middag met een fruitpicknick tussendoor buiten
geweest! Er is en blijft natuurlijk wel altijd de vrije ruimte om tussendoor even naar binnen te gaan
voor de kinderen. Niks is verplicht!
Afgelopen weken hebben we gewerkt en gespeeld met het thema Buiten sport en spel, weer een
reden om veel buiten te zijn! We zijn niet alleen buiten geweest om lekker te spelen en te sporten,
ook hebben we buiten kunst gemaakt en zijn er verschillende keren de verfbussen, stiften en
lijmpotjes mee naar buiten verkast! Daarnaast hebben we ook onze vaste uitjes naar het bos, de
zandbult en het Horsterpark gehad. Komende week starten de kinderen op de BSO met het thema
Lentekriebels.

Overig
Palmpasenviering en optocht Andreaskerk Zevenaar zondag 10 april 2022
Op zondag 10 april 2022 wordt in de H. Andreaskerk te Zevenaar om 10.30 uur Palmpasen gevierd.
Alle kinderen zijn van harte welkom om – als ze dat willen – met hun palmpaasstok naar de kerk te
komen. Pastoor Thanh gaat samen met pastoraal werker Jeroen Heemink voor in de viering. Koor
sAmen zorgt voor de muzikale omlijsting.
Na afloop van de viering wordt er een optocht door Zevenaar gehouden. Drumfanfare St. Jan uit
Babberich gaat voorop in de optocht. De route loopt via de Markt, over het Raadhuisplein, door de
Molenstraat langs ‘De Pelgromhof’ en ‘September’, om vervolgens weer via de Nieuwe Doelenstraat
terug te gaan naar de H. Andreaskerk. Onderweg delen de kinderen paaseitjes uit. Na afloop van de
optocht staat de koffie, thee en limonade klaar en is er ook nog wat lekkers voor de kinderen.
Iedereen is van harte welkom!
We hopen u te zien!
Werkgroep familievieringen H. Andreaskerk Zevenaar

Overig

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
Het Talent: VSO, BSO, baby- en peuteropvang
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

