Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Graag wil ik beginnen met een bedankje. Fijn dat een groot deel van jullie de vragenlijst behorend bij
het tevredenheidsonderzoek heeft ingevuld. We zijn momenteel nog bezig met het analyseren van
de resultaten. We kunnen in ieder geval vast delen dat het gemiddelde cijfer voor ons IKC vanuit de
ouder(s)/verzorger(s) een 7,8 is! Ook de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben een vragenlijst
ingevuld. De leerlingen geven ons een gemiddelde van een 8,5. Onder de collega’s is ook een
onderzoek geweest. Het gemiddelde cijfer hiervan is een 8,1. Ik denk dat we zeer tevreden mogen
zijn met deze cijfers. Zodra we klaar zijn met de analyse van de antwoorden zullen we ook inhoudelijk
dingen delen. Er komen vast en zeker weer mooie ontwikkelpunten naar voren waar we mee aan de
slag kunnen om ons IKC nog verder te verbeteren.
In de week voor Hemelvaart is onze groep 8 op kamp geweest. Ondanks het feit dat het weer niet
altijd mee zat, hebben de kinderen (en collega’s!) een heel fijn kamp gehad. Uiteraard stond er na
een heerlijke barbecue waar ook veel collega’s bij aanwezig waren, een potje slagbal tussen de
leerlingen en leerkrachten op de planning… En u raadt het al: de leerkrachten hebben gewonnen!
Het einde van het schooljaar komt al in zicht! Dit schooljaar telt slechts nog 7 schoolweken. In de
komende weken worden er voor de laatste keer dit schooljaar in de groepen 3 t/m 7 de cito LOVS
toetsen afgenomen. Naast deze toetsen staan er ook nog allerlei leuke dingen gepland. Het
Guatemala-marktje, de sportdag, ANWB Streetwise, het schoolreisje en de voorbereidingen voor de
slotavond zijn ook in volle gang!
Volgende week vrijdag, 10 juni, kunt u de formatiebrief voor volgend schooljaar verwachten. Ik kan u
nu al wel vast vertellen dat de openstaande vacatures voor volgend schooljaar vervuld zijn. We
krijgen er een aantal nieuwe collega’s bij. Op dit moment worden er nog wat puntjes op de i gezet.
We hebben er weer alle vertrouwen in dat we een mooi plaatje aan u kunnen presenteren volgende
week.
Voor nu wens ik u allemaal een heel fijn lang Pinksterweekend toe!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel

Fijn Pinksterweekend!
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Ouders
Nieuws uit de kleutergroepen
Momenteel zitten we in de kleutergroepen nog
midden in het Sprookjes thema. Wat is het toch
geweldig om hier over te werken. De kinderen
spelen fanatiek de sprookjes na en er wordt
ontzettend veel voorgelezen uit prachtige
sprookjesboeken. De meester en de juffen hebben
een sprookje uitgespeeld uit het schoolplein! Ook de
Wisselpiraat van groep 1/2B ging over sprookjes.
De laatste Wisselpiraat van groep 1/2C ging over ons
volgende en laatste thema, namelijk; Safari en
Dino’s. Vanaf maandag 20 juni gaan we met dit
thema starten. Dan hebben jullie nog een paar
weken om alle safari en dino speelgoed, verkleedkleren, boekjes e.d. bij elkaar te zoeken.
Op maandag 13 juni gaan we de ‘muffendag’ vieren, oftewel de ‘meester en juffendag.’ De
betreffende groepen worden via Parro op de hoogte gehouden. Daarnaast komen er nog veel meer
bijzondere dagen aan de laatste periode zoals de sportdag op 17 juni en de goeden doelen dag op 10
juni. Bij deze laatste is het de bedoeling dat alle kinderen samen met een ouder/opa/oma of andere
volwassenen vanaf 12.45u samen over de Guatemala-markt gaan lopen of samen een kraampje
vullen op het plein om dingetjes te verkopen. Om 13.45u sluiten we dan nog even af in de klas en
vervolgens mogen alle kinderen weer lekker naar huis.
Juf Trudy in de klas
Vandaag is Juf Trudy in alle klassen geweest om te vertellen
over het project Constru Casa in Guatemala. Dit project heeft
als doel om de leefomstandigheden van de armste gezinnen
te verbeteren door het bouwen van woningen. Ze heeft
filmpjes laten zien van het bouwen en van de huisjes die
gebouwd worden. Om dit project te steunen is er op vrijdag
10 juni een marktje op het schoolplein. Het geld wat hiermee
ingezameld wordt gaat rechtstreeks naar deze organisatie.
Juf Trudy zelf is ook aankomende vrijdagmiddag ook aanwezig
op het schoolplein met een kraampje. De kinderen waren
onder de indruk van haar verhaal en zijn al enthousiast
begonnen met de voorbereidingen voor de markt. We hopen
dat we vrijdagmiddag juf Trudy een heel mooi bedrag mogen
overhandigen.

Ouders
Reminder rapporten
De komende periode gaan we weer aan de slag met de rapporten, maar nog niet alle rapporten zijn
weer op ons IKC ingeleverd. Mocht het rapport nog niet zijn ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen? Alvast bedankt.
Oproep broertjes en zusjes
We krijgen veel aanmeldingen voor de komende schooljaren en willen graag voor de broertjes en
zusjes van onze huidige leerlingen een plek vrijhouden. Via admin.wissel@liemersnovum.nl kunt u
een inschrijfformulier opvragen.
Sportdag
Vrijdag 17 juni vindt onze sportdag
plaats op de atletiekbaan bij het Liemers
College Heerenmäten. Deze dag kunnen
wij organiseren dankzij alle ouderhulp,
fijn dat er zo veel ouders / verzorgers
zijn die komen helpen.
Hoe gaat de sportdag?
U brengt uw zoon en / of dochter
’s ochtends naar de atletiekbaan bij het
Liemers College Heerenmäten
(Heerenmäten 4, 6904 GZ Zevenaar).
De sportdag begint om 09:30, de kinderen mogen vanaf 09:20 worden gebracht. De kinderen
worden in groepjes verdeeld, dit wordt op school al gedaan in de week voorafgaand aan de sportdag.
Ouders die zich opgegeven hebben om te komen helpen krijgen nog een bericht in Parro, zij zullen bij
een onderdeel staan, of een groepje begeleiden.
We hebben een verdeling gemaakt in de
groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8.
De kinderen in de groepen 1 t/m 3 spelen
in kleine groepjes samen sportspelletjes
en gaan verschillende onderdelen langs.
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan
verschillende atletiekonderdelen langs,
zoals horde lopen en verspringen.
De kinderen nemen voor deze dag zelf fruit en drinken mee. Het is fijn als de kinderen dit in een
rugzakje meenemen zodat ze ook tijdens het sporten even wat kunnen drinken. De kinderen krijgen
een broodje knakworst als lunch. Voor de grote eters is het fijn om een extra boterham mee te
geven.
Onze sportdag eindigt om 13:00, u haalt uw zoon en/of dochter weer op bij de atletiekbaan.
We gaan er samen een sportieve dag van maken!

Ouders
LOVS toetsen
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar een
aantal onafhankelijke toetsen afgenomen. Op ons IKC gebruiken wij hiervoor de 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.
In de weken van 7 t/m 16 juni zullen we onderstaande toetsen in de verschillende groepen
afnemen. De uitslagen kunt u terugvinden in de bijlage van het rapport.
Groep
Groep 3 en 4
Groep 5 t/m 7
Groep 4 t/m 7
Groep 3 t/m 7
Groep 3 t/m 7

Toets
AVI en DMT
AVI
begrijpend lezen
rekenen
spelling

Namens de OV
Na 2 jaar was het zo ver, we mochten de Avondvierdaagse weer met zijn allen lopen. We wisten bijna
niet meer hoe het was. Voor veel OV-leden was het nu de eerste keer dat ze op deze manier bij de
Avondvierdaagse betrokken waren. Maar het was een succes! De weergoden waren ons gelukkig
gunstig gezind en we hebben met bijna 200 leerlingen lekker gelopen, gelachen en gezongen.
Nu staat voor komende vrijdag 10 juni het Guatemala-marktje, ook sinds 2 jaar weer, op het
schoolplein. Zijn alle spulletjes al uitgezocht? Grabbelton gevuld? En kleingeld opgespaard? De OV zal
op het plein koffie, limo en koekjes verkopen voor het goede doel.
Dan moeten we meteen daarna gaan rekken en strekken en ons opwarmen, want een week later op
17 juni moet er gesport worden! Door de OV zal er voor de inwendige mens gezorgd worden. Want
door al dat sporten krijg je toch gezonde trek.
En toen zagen we 2 weken terug het Jeugdjournaal over schoolreisjes en kregen we het toch wel een
beetje benauwd. Overvolle pretparken, maar vooral heel drukke busmaatschappijen. Het was heel
spannend. Eén van onze OV-leden heeft hemel en aarde bewogen, dagen gebeld en gemaild en heeft
het voor elkaar gekregen. Er zijn voldoende bussen gevonden om ons naar onze bestemmingen te
vervoeren. Het schoolreisje gaat door!! Maandag 4 juli gaan we op stap. Binnenkort horen de
kinderen waar we naartoe gaan.
Tot slot willen we vragen of jullie er over na willen denken of
je onze gezellige OV vanaf volgend schooljaar zou willen
komen versterken. Een aantal OV-leden zal binnenkort gaan
stoppen, omdat het einde van de schoolcarrière van hun
kinderen op de Wissel nadert. Deze OV-leden willen graag het
stokje goed overdragen. Als je vragen hebt over wat we
allemaal doen, mag je ons altijd benaderen. Persoonlijk op
het schoolplein is natuurlijk het gezelligst. Maar mocht je ons
niet (her)kennen als OV-leden, dan kan het ook per mail:
ov.dewissel@liemersnovum.nl

Opvang
ANWB Streetwise 22 juni
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.
Nieuws vanuit de babygroep
Op de babygroep zijn we al druk geweest voor Vaderdag,
het was heerlijk om te zien hoe de kleinsten van de
babygroep de verf aan het ontdekken waren. Ssst, we
kunnen natuurlijk niet teveel verklappen! Knutselen is niet
alleen leuk, maar het is ook goed voor de sensomotorische
ontwikkeling. Het ontdekken van verf en lijm is hiervoor
een zeer geschikte activiteit. Mooi om te zien dat ze hier
zo druk mee kunnen zijn, genieten voor ons!
Verder hebben we heerlijk genoten van het zonnetje en hebben we lekker veel gebruik gemaakt van
ons nieuwe picknickkleed. De allerkleinsten konden hierop heerlijk liggen spelen terwijl ze genoten
van de frisse lucht. Voor de wat oudere kinderen was het liggen op het kleed van korte duur, het gras
en het zand is natuurlijk veel leuker! Lekker op ontdekkingstocht!
Deze maand hebben we ook heel veel knuffels gekregen van de BSO kinderen; broertjes en zusjes op
de babygroep worden regelmatig plat geknuffeld! Zo schattig om te zien!

Opvang
Nieuws vanuit de peutergroep
Op de peutergroep werken de peuters nog steeds aan het thema ‘wij gaan trouwen’. Niet alleen
omdat wij met thema’s werken maar ook omdat ‘onze’ juf Kelly gaat trouwen! Een leuke manier om
de kinderen voor te bereiden en het begrip trouwen verder toe te lichten. Dit doen we met
verschillende activiteiten zoals: voorlezen, gebruik van woordkaarten, een themahoek waarin ze het
geleerde na kunnen spelen én toepassen, creatief bezig zijn.
Volgende week starten we met het thema ‘op safari in het oerwoud’.
We motiveren de peuters (waar dit kan) samen te laten werken en spelen met de leerlingen van ons
IKC. Zo leren ze met en van elkaar! Dinsdag 10 mei zijn onze peuters naar IKC De Wissel geweest om
door de kinderen uit de middenbouw voorgelezen te worden. Ook hebben ze een aantal keren met
de kleuters samen buiten gespeeld. Vrijdag 17 juni staat een sportdag gepland bij IKC De Wissel waar
de peuters die dag ook mogen aansluiten.
Afgelopen week was er een landelijk actie ‘geef een prentenboek cadeau’. Deze campagne heeft als
missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken.
Alle peuters van ons IKC hebben daarom het prentenboek Ik zou wel een kindje lusten gekregen.

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
Waar moeten we beginnen! De kinderen van de BSO hebben een gezellige
maar drukke maand achter de rug. Zo was er deze week een brandoefening op
het Talent en moesten de kinderen evacueren. Op de sokken en zonder jas
naar buiten naar ons verzamelpunt, wel gek maar zo belangrijk om te
oefenen!
Ook kregen de kinderen deze week bezoek van de multimediacoach. De
multimediacoach had een leuke samenwerkopdracht, waarvoor onder andere
walkie talkies nodig waren om gezamenlijk de museumstukken af te maken!
De kinderen hebben hier met veel plezier aan meegedaan.
Maandag starten we met het thema ‘Leven als een prof’. Een initiatief van de sportcoaches, dat bij
de BSO verder gaat. We gaan maaltijden koken en praten over gezonde voeding. Er wordt natuurlijk
veel gesport en we mogen een kijkje nemen bij de sportorganisatie!
Afgelopen weekend vond het evenement Buitenblik plaats. Wellicht is het u opgevallen .. de
Techniekbuzzz! Techniek wordt de nieuwe pijler binnen Zonnekinderen. De bus komt dan af en toe
langs op de locatie vol met gave én leuke techniekspullen om te testen! Wordt vervolgd..

Overig nieuws
Zonnekinderen sponsor van de Kidsrun Liemerse Landloop
Vind jij hardlopen leuk en wil je wel eens een keer meedoen aan een echte hardloopwedstrijd?
Schrijf je dan gratis in voor de Liemerse Landloop in Oud-Zevenaar op zondag 12 juni.
Voorheen was de Liemerse Landloop bekend onder de naam Ooyse Landloop. Zonnekinderen was
enkele jaren sponsor van de kidsrun en nu weer! De kidsrun is er in twee afstanden:
•
•

500 meter voor de allerjongste deelnemers, van 4 tot 6 jaar, papa en/ of mama mogen meerennen met hun kind
1000 m voor de kinderen van 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar.

In de uitslagen wordt onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Deelname is gratis en alle
kinderen krijgen natuurlijk een mooie medaille na afloop!
De sportcoach van Zonnekinderen zal, om de kinderen te enthousiasmeren en voor te bereiden,
tijdens de BSO een hardloopclinic aanbieden op de atletiekbaan van AVL de Liemers in Zevenaar. Dit
vindt plaats op donderdag 2 juni a.s. Opgave via de BSO bij sportcoach Wout Janssen.
Meedoen? Kijk op www.liemerselandloop.nl voor meer informatie en aanmelden!
Tot 12 juni!

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
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

