Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Na een heerlijke meivakantie zijn we weer goed gestart op ons IKC! Gedurende de meivakantie was
Het Talent uiteraard gewoon open en er hebben leuke activiteiten plaatsgevonden. Ik hoop dat u en
alle kinderen hebben genoten van de vakantie.
Nu is de laatste periode van dit schooljaar alweer aangebroken. Er staat nog ontzettend veel op de
planning! De avondvierdaagse, goede doelenmarkt, sportdag, kamp groep 8, Streetwise, de
slotavond en hopelijk ook het schoolreisje! Naast al deze leuke activiteiten wordt er uiteraard ook
nog hard gewerkt. In de week van 7 juni beginnen de cito LOVS toetsen alweer.
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over het tevredenheidsonderzoek. Uw mening is
belangrijk voor ons! De uitkomsten van dit onderzoek worden met het team besproken en
vervolgens met u als ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. Daar waar nodig kijken we hoe we ons onderwijs
kunnen verbeteren. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen volgende week de gelegenheid op
school om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook de mening van de leerlingen is voor ons erg
belangrijk!
Volgende week belooft het wederom een prachtige week te worden met hoge temperaturen. Dit is
ook de week van de avondvierdaagse. Als uw zoon/dochter meeloopt, denkt u er dan aan om een
extra fles water mee te geven?
Ik wens u allemaal een prettig en zonnig weekend! En… tover die grote zonnebrillen maar uit de kast
want die gaan we nodig hebben de komende weken!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Ouders
Nieuw op ons IKC
Stijn in groep 1-2A
Noan en Mara in groep 1-2B
Nyema in groep 1-2C
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Nieuws uit de kleutergroepen
Er was eens...
Zo beginnen de meeste sprookjes. En zo zal vanaf aanstaande maandag ook ons nieuwe thema
beginnen. We gaan het met de kleuterklassen namelijk hebben over sprookjes. Natuurlijk starten we
maandag dan ook met een sprookje door de juffen en meester. De komende weken zullen we het
dan ook veelvuldig hebben over Roodkapje, Hans en Grietje, Sneeuwwitje en al die andere prachtige
sprookjes.
Als kinderen thuis nog materialen hebben die passen bij het thema dan vinden we het altijd heel leuk
als ze die meenemen naar school. Denk aan verkleedkleren (heks, Roodkapje, draken, prinsessen
e.d.), boeken, spelletjes, speelgoed, poppetjes e.d.

Oproep!
Dan willen we graag nog een oproep doen. Zo af en toe gebeurt het dat kinderen in de
kleutergroepen een ’ongelukje’ krijgen. Op school hebben we dan wat reserve kleding aanwezig.
Helaas gebeurt het regelmatig dat deze kleding vervolgens niet meer terugkomt naar school.
Hierdoor zitten we met een tekort en verschillende maten jongens- en meisjeskleren. Heb je dus
thuis nog kleding liggen die van school afkomstig is, dan willen we vragen deze weer mee te geven
naar school. Mocht je nog ‘oude’ kleding hebben die je kunt missen. Dan houden we ons ook
aanbevolen. Het gaat vooral om (korte/lange) broeken, ondergoed en sokken.
Sportdag
Vrijdag 17 juni vindt onze jaarlijkse sportdag plaats op de
atletiekbaan bij het Liemers College Heerenmäten. De
kinderen starten om 09.30 uur bij de atletiekbaan en gaan
om 13.00 uur naar huis. Let op: de dag is dus iets korter! De
kinderen van groep 4 t/m 8 zullen deze dag
atletiekonderdelen aangeboden krijgen zoals hordelopen en
verspringen. De kinderen van groep 1-2 en 3 spelen samen
sportspelletjes. We zijn op zoek naar veel begeleiding voor
deze dag, u kunt zich intekenen via de agenda van Parro. We maken er samen een sportieve dag van!

Ouders
Marktje Guatemala
Op vrijdag 10 juni houden wij een marktje op ons IKC voor
Guatemala.
Constru Casa
De stichting Constru Casa heeft als doel om de
leefomstandigheden van de armste gezinnen in
Guatemala te verbeteren. Dit gebeurt door het bouwen
van woningen, maar ook door bredere ondersteuning te
bieden in de vorm van onderwijs- en
gezondheidsprojecten. Onze oud collega Trudy zet zich in
voor Constru Casa en is al regelmatig in Guatemala
geweest om projecten te ondersteunen. De afgelopen
jaren is het vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk
geweest om een marktje te organiseren, nu dit wel weer
kan willen wij dit graag weer oppakken.
Marktje voor Guatemala
Wij houden op ons schoolplein een rommelmarkt
waarbij de kinderen spulletjes vanaf een kleedje
mogen verkopen. Denkt u hierbij aan kleine
bedragen. Ook mogen er weer allerlei lekkernijen
en/of eigen gemaakte spulletjes worden verkocht.
Kortom….. wees creatief. Het marktje is van 12.45
tot 13.45 uur. Om 12.30 uur kunt u als
ouder/verzorger samen met uw kind(eren) de
spullen voor het marktje klaarleggen/zetten.
Op het schoolplein zal het geld direct verzameld worden, waardoor wij via een geldmeter bij kunnen
houden hoeveel geld er wordt opgehaald. Voor de kinderen uit groep 1-2 is er begeleiding nodig voor
uw zoon of dochter, dit kunt u als ouder / verzorger zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder van een
vriendje of vriendinnetje. U kunt vanaf 12.45 uw kind in de klas ophalen en dan samen spullen
verkopen of rondlopen om spulletjes te kopen. Om 13.45 uur sluiten wij op het plein gezamenlijk af
door de voorlopige opbrengst bekend te maken. Hierna zullen alle leerlingen naar hun eigen groep
gaan om hier de dag af te sluiten.
In de periode voorafgaand aan het marktje zal juf Trudy in de klassen komen vertellen over het
project en laten zien wat er de afgelopen jaren gebouwd is. We gaan samen voor een mooie
opbrengst!

Kamp groep 8
We mogen weer en we gaan met een grote groep
maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei a.s. naar
Markant te Braamt. Dit jaar zullen Meester Daan, Juf
Christie en Meester Martijn meegaan als
begeleiders. Het programma is klaar en zowel de
kinderen als wij hebben er zin in!

Ouders

Volleybal clinic groep 6
Woensdag 11 mei kreeg groep 6 als enige groep een volleybal
clinic. De clinic werd verzorgd door een professionele speelster.
Ze had een interessante presentatie. Daarna kregen de kinderen
in de sporthal een volleybal les. De kinderen vonden het super,
dat ze op deze wijze kennis konden maken met deze sport.

Regiofinales schoolhandbaltoernooi
Nadat de jongens het schoolhandbaltoernooi in Zevenaar gewonnen hadden, mochten zij op
woensdag 11 mei deelnemen aan de regiofinales in Arnhem. Hierbij konden zij zich kwalificeren voor
het NK. Na sportief en fanatiek spelen, hebben ze de finale helaas niet gehaald. Dit mocht de pret
niet drukken, want de jongens zijn wel het beste handbalteam van Zevenaar!

Ouders
Nieuws vanuit de oudervereniging
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven regelmatig van ons te laten horen. Bij deze krijgt de
OV ook een gezicht. Er ontbreekt op de foto één OV-lid.

Ook de afgelopen weken zijn we weer lekker druk geweest met verschillende activiteiten. Zo hebben
we weer koningsspelen gehad. Dit bijna als vanouds met een heerlijk ontbijt en een stormbaan op
het schoolplein. Het zonnetje deed ook zijn best (maar de wind zat hem in de weg 😊).
Volgende week start de avondvierdaagse. Er lopen ruim 200 kinderen mee van onze school! Het
drinken en lekkers voor het rustpunt zijn ingeslagen, medailles zijn voor iedereen ingepakt en hulp
(groot)ouders worden geïnstrueerd. Hartelijk dank voor de aanmeldingen hiervoor. Ouders die zich
hebben opgegeven om voor- of achteraan te lopen, krijgen ter plekke een hesje. De weergoden zijn
ons goed gezind, dus denk extra drinken, petjes, goede schoenen en misschien wel een flesje
zonnebrand. De laatste avond lopen de kinderen in een rood hesje. In de loop van de week worden
deze op school uitgedeeld. Misschien leuk als de volwassenen ook iets roods aantrekken die avond?
De medailles kunnen donderdag op de pauzeplek worden opgehaald als je je via school hebt
opgegeven. Anders kan dat bij Vida dansstudio na de finish. Voor de mensen die niet meelopen, wij
komen als vijfde school binnen. Wie komt ons inhalen?
Zoals op de kalender te zien is, komt er binnenkort weer een Guatamalamarkt. Leggen jullie alvast
wat kleingeld aan de kant?
Ook met de sportdag zijn we weer enorm druk. Fijn om te zien dat er zich al zoveel ouders hebben
opgegeven om te helpen! Meer hulp is altijd welkom dus als je nog een gaatje in de agenda hebt,
meld je dan. De OV zorgt voor een hapje en een drankje, want van sporten krijg je trek!
En dan nog het schoolreisje… We zijn er volop mee bezig, maar zou het lukken?? Het is afhankelijk
van verschillende factoren, maar we hebben goede hoop. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Ouders
ANWB Streetwise komt op bezoek
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als IKC voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op woensdag
22 juni naar ons IKC te komen. Op deze dag hebben de kinderen geen gym, maar krijgen zij
activiteiten rondom verkeersveiligheid aangeboden.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en
een autostoeltje.
Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning.
Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van
een fietshelm, de autogordel en een
autostoeltje zijn onderdeel van de
interactieve les.
Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding
op het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
We hebben het maar druk gehad de laatste weken. Met de koningsspelen hebben we hier oud
Hollandse spelletjes gedaan en de meeste baby’s en dreumesen hadden feestelijke oranje kleren
aan. Wat een feest! Ook zijn de baby’s en dreumesen druk aan het knutselen geweest voor alle
mama’s. We hopen dat jullie een fijne Moederdag hebben gehad!
Welkom Olivia en Chloë, wat gezellig dat jullie komen spelen.
Nieuws vanuit de peutergroep
Even een kleine terugblik op de Koningsspelen wat hebben de peuters genoten, allemaal in het
oranje en heerlijk gespeeld op de “grote” school!

Nadat het wat rustiger was in de vakantie zijn we deze week begonnen met het thema trouwen
omdat Kelly 4 juni gaat trouwen! Aan de ouders die getrouwd zijn hebben we trouwkaarten en
trouwfoto’s gevraagd. Zo leuk om de betrokkenheid te zien van jullie als ouders en de kinderen aan
de hand van de foto’s. We hebben een trouwhoekje op de groep en natuurlijk echte
prinsessenjurken en sluiers en voor de mannen mag een colbertjasje natuurlijk niet ontbreken!
Dan nog even een reminder voor de ouders die een contract hebben tot 12.30 uur. De kinderen
moeten dan echt om 12.30 uur opgehaald worden, regelmatig wordt het 13.00 uur en dat is niet de
bedoeling.
Nieuws vanuit de BSO
Tijdens de meivakantie hebben wij dankzij de leuke activiteiten en het mooie weer extra kunnen
genieten! De sport, multimedia en natuur coaches zijn in de vakantie langs geweest om de kinderen
mee op pad te nemen. Zo hebben ze bijvoorbeeld samen met de multimedia coach geleerd om zelf
filmpjes te maken. Verder zijn ze ook nog een ochtend op pad geweest en hebben ze geleerd hoe ze
zelf papier kunnen maken. We zijn lekker veel buiten geweest bij ons op het terrein, in het bos, de
zandbult en op de schoolpleinen van de Tamboerijn en de Wissel.

Al met al was het een fijne
vakantie bij ons op de BSO
en kijken we uit naar de
komende periode met een
nieuw thema en nog veel
meer leuke activiteiten!
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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 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

