Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Schooljaar 2021-2022 is bijna ten einde. Nog precies twee weken en dan is op vrijdag 22 juli de
laatste dag van dit schooljaar. Wat is dit jaar voorbij gevlogen! Wat aanvankelijk een normaal
schooljaar beloofde te worden in september, veranderde toch al snel opnieuw in een ‘coronajaar’.
Van het snottebellenbeleid tot quarantaineplicht en van zelftesten tot thuisonderwijs, we hebben
alles weer voorbij zien komen. Gelukkig kunnen we dit schooljaar op een fijne, normale manier
afsluiten met als hoogtepunt natuurlijk de slotavonden in het Musiater die gepland staan op 19 en 20
juli.
Tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag hebben we onder andere onze vier projectplannen
geëvalueerd. Eigenaarschap en betrokkenheid, ICT, onderbouw en missie/visie stonden afgelopen
schooljaar centraal. Veel gestelde doelen hebben we ook daadwerkelijk behaald, dat is fijn! Vanuit
het projectplan eigenaarschap en betrokkenheid gaan we volgend schooljaar verder met bewegend
leren en er wordt een echte leerlingenraad opgericht! Op het gebied van ICT willen we ook stappen
gaan maken. We willen ICT lessen gaan vormgeven voor iedere groep met daarbij een doorgaande
lijn. Het projectplan missie/visie nemen we mee naar volgend schooljaar. Hierbij worden we nog
steeds begeleid door André Guijs, een adviseur vanuit het Onderwijsbureau.
Naast het evalueren van de projectplannen van dit schooljaar hebben we ook onze projectplannen
voor volgend schooljaar vastgesteld:
- Missie/visie: waar staan wij voor als IKC De Wissel? Wat typeert ons en hoe is dat zichtbaar?
- Rekenen: we zullen kijken naar onze visie op rekenonderwijs en zoeken hierbij een nieuwe
methode.
- Engels: vanaf wanneer willen we Engels aanbieden en welke methode past hierbij?
- Sociaal emotionele methode / burgerschapsvorming: we gaan onderzoeken of we een
sociaal emotionele methode willen invoeren. Tevens bekijken we wat we al doen aan
burgerschapsvorming binnen ons IKC en kijken we hoe we dit kunnen optimaliseren.
Volgend schooljaar wordt u middels de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van ontwikkelingen
rondom deze projectplannen.
Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek zijn er ook een aantal punten naar voren gekomen
waar we graag iets mee zouden willen. Zo krijgt u in het begin van het nieuwe schooljaar een
jaarkalender uitgereikt met alle belangrijke data, zijn we zoekende in hoe we onze nieuwsbrief wat
korter en bondiger kunnen maken en willen we, mits de (corona)omstandigheden dit toelaten, de
ouderbetrokkenheid weer een boost geven door bijvoorbeeld koffieochtenden en thema-avonden en
te organiseren.
Graag sluit ik deze nieuwsbrief af met een leuk nieuwtje! Juf Mirte en haar vriend
Bob zijn in verwachting van hun tweede kind. Hun dochtertje Bobbi krijgt er dus een
broertje of zusje bij! Van harte gefeliciteerd!

Ik wens u allemaal een heel fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Ouders
Foto’s schoolreisje peuters en onderbouw
HOERA! Vandaag was het dan eindelijk zo ver: het schoolreisje voor de peuters, kleuters en de
kinderen van groep 3. ’s Ochtends gingen de kinderen samen de bussen in voor een leuke dag bij
Megapret. We hebben veel plezier gehad, er was genoeg te doen. Van dansen, tot klimmen en
klauteren, voor de liefhebber was er ook waterpret. Op de terugweg wel even bukken natuurlijk in de
bus, oeps, de kinderen vergeten! Bedankt OV voor het organiseren van deze leuke dag!

Opbrengst Guatemala marktje: € 1.230,95
Op vrijdag 10 juni stond ons hele schoolplein vol met
kraampjes om geld op te halen voor Guatemala. Juf
Trudy is in de week voor het marktje langs alle groepen
gegaan om hierover te vertellen, zij gaat al jaren naar
Guatemala vanuit de stichting Constru Casa om daar de
woonomstandigheden van gezinnen te verbeteren. Vol
trots kunnen wij vertellen dat we al
€1.230,95 hebben opgehaald! Hier komt het de
opbrengst van het kraampje van juf Trudy nog bij!
We zijn trots op de kinderen en op alle leuke manieren
die bedacht zijn om geld in te zamelen, van een broodje
knakworst tot een grabbelton. Het was fijn en gezellig
om elkaar te ontmoeten op het schoolplein. We willen
daarom jullie als ouder(s) / verzorger(s) ook enorm
bedanken voor jullie inzet bij het vormgeven van het
marktje.

Ouders
Streetwise
Op woensdag 22 juni hebben de
kinderen een activiteit van
Streetwise gehad vanuit de
ANWB. De kleuters hebben
geoefend met veilig oversteken,
de kinderen van groep 3 en 4
hebben het gehad over waarom
een gordel dragen veilig is, de
kinderen van de groepen 5 en 6
hebben het gehad over
reactietijd en de remweg van een auto, iedereen mocht even meerijden in de auto. De kinderen van
de bovenbouw hebben geoefend met het fietsen op het schoolplein...met hindernissen!
Dit zijn allemaal waardevolle activiteiten om de kinderen bewust te maken van regels in het verkeer
en te zorgen voor veiligheid.
Laatste schoolweken groep 8
Woensdag 13 juli is het wisselochtend. Groep 8 is dan vrij. Zij worden weer om 10.30 uur op school
verwacht.
Afgelopen weken zijn alle groepen al druk bezig geweest met het oefenen van hun lied/dans tijdens
de slotavond. Ook hebben alle groepen al een keer geoefend in de gymzaal met groep 8 erbij.
Vrijdag 15 juli heeft groep 8 de doorloop in het Musiater. Dit is alleen voor groep 8 zonder andere
groepen erbij.
Dinsdag 19 juli is de eerste generale repetitie. Hierbij zullen de kinderen die op 19 juli optreden
overdag al oefenen met groep 8 erbij.
Woensdag 20 juli volgt overdag de tweede generale repetitie met de klassen die op 20 juli optreden.
U heeft de brief met de kaartjes voor deze avond ontvangen. In deze brief staat alle informatie.
Donderdag 21 juli is de laatste schooldag voor groep 8. Zij gaan net zoals altijd om 14.00 uur naar
huis. Deze avond hebben zij ook hun afscheidsavond.
Inloopweek
Tijdens de laatste schoolweek (18 – 22 juli) is er weer een inloopweek. U bent als
ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om met uw zoon/dochter mee naar binnen te lopen
gedurende inloop van 8:20 – 8:30 uur. Veel plezier!
Spoken artist
Donderdag 7 juli werd groep 6 verwacht in het
filmhuis. Tato, een spoken artist leerde de
kinderen op welke manier je een verhaal
schrijven kan voorbereiden. Hij begon met
associatie oefeningen. Hij oefende op welke
manier je een woordweb kan maken. Hij liet
zien dat je aan de hand van deze woorden
meteen een verhaal in elkaar kan zetten. De
kinderen hingen aan zijn lippen en gingen zelf
actief aan de slag.

Ouders
Bouw!
Alle kinderen die dit schooljaar met Bouw! hebben gewerkt hebben hun tutor in het zonnetje gezet!
Er is een mooie tekening gemaakt en ze hebben elkaar bedankt. Sommige kinderen zien elkaar weer
na de zomervakantie, anderen werken thuis of krijgen een andere tutor en ….. er zijn ook een aantal
diploma's uitgereikt. Deze kinderen mogen stoppen met Bouw! Gefeliciteerd!
Iedereen nogmaals bedankt voor de goede samenwerking!

Faalangstreductietraining
De afgelopen schooljaren bieden we samen met IKC de Tamboerijn
de faalangstreductietraining aan. Dit is voor leerlingen van groep 7
en 8 die dit nodig hebben. Tijdens deze training leren de leerlingen in
een kleine groep omgaan met de gevoelens die horen bij faalangst.
De leerlingen leren de faalangstsignalen herkennen bij zichzelf, met
behulp van de 4 G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag). We
leren de leerlingen om zelf de baas te zijn over hun gevoelens,
gedachten en gedrag. Ook komen helpende- en niet helpende
gedachten aan bod, waarbij ze leren om niet- helpende gedachten
om te buigen naar helpende gedachten. De basis voor deze
bijeenkomsten is de methode ‘Je bibbers de baas’, maar er kan nog
veel meer ingezet gaan worden. We bieden per schooljaar twee
trainingen aan van in totaal 13 weken. Er zijn 10 groepslessen en 3
individuele gesprekken met de leerlingen. Indien we dit gewenst
vinden voor uw kind zal de leerkracht van uw kind dit met u
bespreken. Heeft u zelf het idee dat het passend zou kunnen zijn
voor uw kind, kunt u dit bespreken met de leerkracht.

Ouders
Kindercoaching
Op ons IKC is het mogelijk om leerlingen met behulp van
kindercoaching te begeleiden.
Bij kindercoaching worden leerlingen individueel geholpen
door juf Annemieke met iets waar ze moeite mee hebben.
Dit kunnen allerlei verschillende ‘problemen’ zijn,
bijvoorbeeld: moeite hebben met slapen omdat je over
zoveel aan het nadenken bent, denken dat je niks kan,
toetsstress, moeite hebben met eten of met je gevoelens op een goede manier uiten.
Om deze ‘problemen’ aan te pakken, maakt juf Annemieke gebruik van het Coachee spel. Eén keer in
de twee weken, komen deze leerlingen bij haar en spelen ze dit spel. Met behulp van allerlei vragen
en opdrachten, leren de leerlingen beter met hun eigen uitdagingen om te gaan. Juf Annemieke
koppelt via de mail aan ouders en leerkracht terug wat er besproken is.
Denkt u dat dit iets is waar uw kind iets aan zou kunnen hebben, geef dit dan vooral aan bij de
leerkracht van uw kind.
Verkiezing nieuw lid IKC-raad
Op 22 juni jl. is er een oproep in Parro geweest om een nieuw lid te werven voor de IKC-raad. Hier
hebben twee kandidaten zich beschikbaar gesteld en heeft u een stembriefje ontvangen. Veel ouders
hebben hun stem uitgebracht. Dank hiervoor!
De stemmen zijn op donderdag 7 juli geteld en hieruit is gebleken dat Nicole Borgman aankomend
schooljaar onze IKC-raad wederom komt versterken.
Nieuws van juf Caroline
Juf Caroline, onze theaterdocent die al 10 jaar mee helpt met het inoefenen van de slotavonden, is
op donderdag 16 juni moeder geworden van een prachtige dochter: Elodie. Wij wensen Caroline en
haar partner Rick alle geluk toe als kersverse papa en mama.
Vanuit de OV
Wat fijn dat er naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief al wat mensen interesse
hebben getoond in (deelname aan) de OV! Weet je inmiddels zeker dat je ons wilt komen
versterken? Stuur dan een mail naar ov.dewissel@liemersnovum.nl.
Dan kunnen we samen geweldige dingen organiseren voor onze kinderen. Zoals we onlangs de
Guatemalamarkt op het schoolplein hebben gehad. Als OV verkochten we koffie en koekjes voor het
goede doel. Maar we waren niet de enigen; croissantjes, limonade, chips, pannenkoeken, tosti’s,
cupcakes, en nog meer koekjes. We hadden beter geen lunch mee kunnen geven die dag. 😊
Maar ook waren de kinderen heel creatief geweest en verkochten zelfgemaakte armbandjes,
happystones of hadden een grabbelton gevuld. Kortom een geslaagde middag met een prachtige
opbrengst waarmee juf Trudy aan het werk kan.
Een week later was het super warm weer en stond de sportdag op de planning. Iedereen kwam goed
voorbereid met zonnebrand, veel drinken en petjes om het hoofd cool te houden.
Waar de kinderen op de atletiekbaan hun benen uit hun lijf liepen, deed de OV dat in de kantine om
te zorgen dat iedereen voldoende te drinken kreeg, iedereen een broodje knakworst kreeg en omdat
het zo warm was ook een ijsje. Het was een geslaagde dag met topprestaties, ondanks de warmte.
En toen kwam het grote verheugen op het schoolreisje, getuige al 3 nieuwsbrieven waarin we
hieraan refereerden. Niet alleen bij ons, maar zeker ook bij de kinderen natuurlijk. Groepjes hadden
zich al gevormd, routes waren uitgestippeld, plannen gesmeed. En toen leken de boeren roet in het
eten te gooien. Last-minute werd besloten dat we het er niet op aan zouden laten komen en werd

Ouders
het reisje op 4 juli afgezegd. Gelukkig hebben we dan een heel volhardend OV-lid dat uren belt met
pretparken, de busmaatschappij en overlegt met school, waardoor uiteindelijk het schoolreisje toch
doorgang kan vinden. Alle agenda’s van de andere OV-leden/ begeleidende ouders werden herzien,
vrije dagen verzet of alsnog opgenomen en WE GAAN!! Vandaag is de onderbouw met een aantal
peuters van Zonnekinderen naar Megapret en volgende week gaan de midden- en bovenbouw naar
respectievelijk Julianatoren en Toverland. Wat heerlijk dat we dit schooljaar tóch eindelijk een
schoolreisje hebben. En laten we niet vergeten hiervoor ook de mensen die voor school het oudpapier ophalen te bedanken. Zij hebben in weer en wind gebikkeld, en een flinke (krachts)inspanning
geleverd. Het schoolreisje is mede met het geld van het oud-papier gefinancierd. Dus dank ook aan
hen!
In ieder geval wordt straks de musical van groep 8 weer twee avonden achter elkaar in het Musiater
gespeeld en alle kinderen en klassen doen weer mee. Ze zijn hard aan het repeteren, hebben we
gehoord. Als OV heten we jullie die avonden van harte welkom.
Het einde van het schooljaar komt nu echt in zicht. Als OV kijken we al weer iets verder, namelijk
naar de eerste activiteit van volgend schooljaar. De schoolfotograaf. Die moet ook al tijdig vastgelegd
worden natuurlijk. Maar nu eerst aftellen naar de grote vakantie!

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Wat een heerlijk weertje was het de afgelopen tijd! We zijn lekker veel naar buiten geweest. Zo leuk
om te zien hoe de kinderen zich kunnen vermaken met zand en water! Op de hele warme dagen
hebben we ook binnen met water gespeeld en deden we het bij de airco rustig aan.
Ook zijn we druk bezig geweest met het thema ‘in de jungle’, we hebben al zebra’s, leeuwen en
papegaaien geknutseld! Natuurlijk hebben wij ook bijpassende boekjes gelezen en jungle liedjes
gezongen. De raamschildering met jungle dieren is ook favoriet bij de kinderen, de dreumesen
proberen alle dieren al te benoemen.
We hebben deze maand ook weer nieuwe kindjes mogen verwelkomen, welkom op de groep Oliver
en Stephania! Wij wensen jullie veel speelplezier bij ons.

Nieuws vanuit de peutergroep
De peuters zijn afgelopen maand heel druk geweest
met het thema ‘op safari in het oerwoud’, zo werd
onze themahoek omgebouwd tot een heus
oerwoud! In ons oerwoud wonen niet alleen
dieren, ook kunnen we er bouwen met houten
blokken en kunnen de kinderen er kruipen tussen
de ‘bosjes’ en door de tunnels heen.
We hebben tijdens het gehele thema gewerkt met
één vast voorleesboek en lied zodat de kinderen
ook de tijd krijgen om deze te leren. Hebben jullie
de kinderen thuis wel eens horen zingen ‘met de jeep door het oerwoud…’? Dit is namelijk het lied
dat zij geleerd hebben en wat centraal stond dit thema. Dat geldt overigens ook voor het
prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ Ha! En er is niet alleen aandacht besteed aan vertellen,
zingen en lezen, knippen en plakken maar ook aan bewegen! Wisten jullie dat onze peuters heel
goed op 1 been kunnen staan, net als een flamingo?
En zwemmen als krokodil en vliegen als een toekan?

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
De afgelopen tijd hebben wij vaak geluk gehad met erg mooi weer, soms was het net iets te warm
waardoor we gezellig en koel binnen zijn gebleven. Op deze dagen hebben we binnen veel leuke
spellen gedaan, geknutseld en geschminkt! Natuurlijk kwam er af en toe ook een waterijsje aan te
pas.
Wanneer we wel lekker naar buiten konden, hebben we hier ook fijn gebruik van gemaakt. Eigenlijk
kunnen we ook wel terugkijken op een actieve maand. Zo zijn we bijvoorbeeld naar het bos geweest,
naar de koffieboerderij in Varsseveld, De mammoet in Groessen, het coolnature park in Didam en
hebben we ons aangesloten bij de sportmiddag van de sportcoach, dit kwam goed uit met ons thema
‘wij zijn sportief’. Naast de verschillende sportspelletjes is er ook aandacht besteed aan koken en
gezonde voeding. Want was is nou gezond en wat niet? De kinderen hebben heerlijke groentewraps
en soep gemaakt.
Met de zomervakantie voor de deur hebben wij veel leuke activiteiten op de planning staan en
hopen wij met z’n allen te kunnen genieten van mooi weer en gezellige dagen! We hebben een
format met leuke activiteiten en spelletjes gemaakt voor deze vakantie. Om teleurstelling in deze tijd
te voorkomen hebben we dit jaar organisatie breed besloten om hier gaan datums aan te hangen.
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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
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

