
 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

Schooljaar 2022-2023 is van start! Wat ontzettend fijn om alle kinderen en u als ouders/verzorgers weer op ons 

IKC of het plein terug te zien! We zijn weer goed gestart.  

De eerste schoolweken staan zoals ieder schooljaar in het teken van de Gouden Weken. Er wordt veel aandacht 

besteed aan groepsvorming en de sfeer in de groep. De leerlingen verkennen elkaar en de nieuwe juf of 

meester en er worden samen nieuwe klassenregels opgesteld. Met verschillende spelletjes, opdrachten en 

Energizers wordt er gewerkt aan een positief klassenklimaat.  

Vorig schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Daaruit is onder andere naar voren gekomen 

dat de nieuwsbrief wel wat compacter mag. Daar gaan we voor zorgen! Door een nieuwe indeling van de 

nieuwsbrief ziet u direct of die pagina voor u zinvol en nuttig is om te lezen, of dat u gerust door kunt scrollen. 

De doelgroep waarvoor de informatie bedoeld is staat rechts bovenin de rode balk. De bijlagen vindt u op de 

laatste pagina’s. We vinden het wel fijn als u de voor u belangrijke informatie leest zodat u goed op de hoogte 

bent en blijft van het reilen en zeilen binnen ons IKC. Apart van deze nieuwsbrief ontvangt u met enige 

regelmaat het OV-nieuws. Zo houdt de OV u op de hoogte van activiteiten die komen gaan.  

Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de ouderplanner voor dit schooljaar. Vandaag is deze planner 

ook al op papier met alle oudste leerlingen meegegaan. In deze planner zijn alle belangrijke data opgenomen. 

Handig om alvast te noteren in uw agenda! 

Laten we er weer een mooi schooljaar van maken 

waarin we samen verder groeien.   

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data de komende periode 

September  

Maandag 12 Luizencontrole 

Dinsdag 13 Luizencontrole 

Maandag 26 Informatieavond 19:30 – 20:30 uur 

Woensdag 28 Start kinderpostzegelactie groepen 7 en 8 

  

Oktober  

Maandag 3 Studiedag, kinderen vrij 

Woensdag 5 Start Kinderboekenweek: Gi-ga-groen 

Vrijdag 7 Nieuwsbrief 2 

 

  

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2022-2023 



 
 

Bij start schooljaar nieuw op ons IKC   

Na de zomervakantie zijn er weer veel nieuwe kinderen gestart op ons IKC: 

Groep 1-2A: Cato, Floris, Nim, Ziggy, Melle, Jamie, Kate en Sofie 

Groep 1-2B: Lotte, Gijs en Noë 

Groep 1-2C: Ole, Fay, Chèvi, Mees en Okkejan 

Groep 3: Jaimy 

Groep 3-4: Vanessa 

Groep 5B: Jaïra en Miley 

Groep 7B: Thirza      

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

 

Informatieavond  

Op maandag 26 september is er een informatieavond voor alle groepen. We beginnen om 19:30 uur met een 

algemeen gezamenlijk gedeelte in de hal waarin de Oudervereniging en de IKC-raad zich voorstellen en 

vertellen wat zij doen. Vervolgens bent u welkom in de groep van uw zoon/dochter om specifieke informatie 

over dat leerjaar te ontvangen. Tijdens deze informatieavond presenteren wij ons als IKC De Wissel op een 

bijzonder leuke manier. De presentatie van de groepen die gepland stond op vrijdag 16 september gaat dus 

niet door. We hopen u deze avond allemaal te zien! 

 

Nieuw dit schooljaar: koffieochtenden 

In het kader van ouderbetrokkenheid starten we dit schooljaar met koffieochtenden. Deze koffieochtenden zijn 

bedoeld om u ouders/verzorgers de gelegenheid te geven om informatie uit te wisselen met de directie. Onder 

het genot van een kop koffie of thee kan er een gesprek plaatsvinden om informatie of ideeën uit te wisselen.  

Er zijn drie koffieochtenden gepland dit schooljaar: donderdag 3 november, dinsdag 7 maart en maandag 22 

mei. U bent welkom van 8:30 – 9:30 uur.  

 

Ziekte- en absentiemeldingen en Privacy voorkeuren doorgeven in Parro  

Ziekte- en absentiemeldingen kunt u doorgeven via Parro. Een apart berichtje of telefoontje naar de leerkracht 

is niet meer nodig. Hieronder ziet u hoe u dit kunt doorgeven. Komt u er niet uit? Stuur dan even een mail naar 

ict.wissel@liemersnovum.nl en dan helpen we u verder.  

 

Tevens willen wij u vragen om uw privacy voorkeuren (weer) aan ons door te geven via Parro. Ook dit kan 

eenvoudig via de app. Dit doet u op de volgende manier:  

• Open de Parro app 

• Scrol naar onder en druk op ‘Privacy voorkeuren’ 

• Pas voor ieder kind de privacy voorkeuren aan door op het blauwe pennetje achter de naam te 

drukken 

• Na het invullen drukt u op opslaan 

Nieuws IKC breed 
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Via Parro inschrijven voor driehoeksgesprekken  

Vanaf 19 september kunt u zich intekenen voor een startgesprek met uw zoon of dochter. Het intekenen gaat 

via Parro en kan tot en met 25 september. De startgesprekken beginnen op 27 september, voor de 

herfstvakantie ronden we de eerste ronde van gesprekken af. Het doel is om elkaar beter te leren kennen zodat 

we samen zorgen voor een fijn schooljaar. Kinderen vanaf groep twee mogen vanuit huis iets meenemen waar 

zij trots op zijn bij het startgesprek. De kinderen vanaf groep drie vullen vooraf ook een formulier in voor bij het 

startgesprek waarin zij o.a. talenten beschrijven en aangeven waar zij hulp bij nodig hebben. 

We vinden het fijn om alle kinderen zeker drie keer op deze manier te spreken. De tweede ronde gesprekken 

zal daarom plaatsvinden in het midden van het schooljaar en de laatste ronde tegen het einde van het 

schooljaar. We hebben gemerkt dat agenda’s met regelmaat veranderen en hebben er daarom voor gekozen 

om ook voor de tweede en derde gespreksronde gebruik te maken van het intekenen via Parro voor de 

driehoeksgesprekken.  

Hierbij kunt u altijd buiten deze gespreksronde om een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of 

dochter. Fijn om u binnenkort te spreken met uw zoon/dochter bij het startgesprek!  

 

School Maatschappelijk Werk 

Onze schoolmaatschappelijk werkster Mariet van de Merwe heeft samen met haar collega een filmpje gemaakt 

waarin kort wordt uitgelegd wat School Maatschappelijk Werk is. 

Hier de link naar het filmpje: https://youtu.be/USHHlybSknk 

Aandacht gevraagd omtrent de verkeersveiligheid rondom ons IKC 

Zo aan het begin van dit schooljaar willen we graag het thema verkeersveiligheid rondom ons IKC weer onder 

de aandacht brengen. Wij ervaren met name bij slecht weer, dat iedereen de auto het liefst bij ons op het 

speelplein wil parkeren. Helaas is dit niet mogelijk en belangrijker nog, het levert gevaarlijke situaties op! Graag 

vragen we jullie begrip en medewerking voor onderstaande punten: 

• Gebruik alleen de reguliere parkeervakken. Parkeer dus niet op de stoep of midden op straat. In de 

bocht of voor het busvak bij de ingang van de onder- en middenbouw is ook niet toegestaan. Wij 

verzoeken u om iets verder door te rijden. Ook aan de Arnhemseweg is meer dan voldoende 

parkeergelegenheid. 

• Wij zien dat ouders/verzorgers rondom de school midden op de weg stoppen om kinderen in of uit te 

laten stappen. Ook dit zorgt voor onveilige situaties.  

• Zoals u wellicht al heeft gezien, heeft de gemeente op drie plekken rondom ons IKC verlagingen op de 

stoepen gemaakt. Wilt u deze vrijhouden (dus geen auto of fiets hiervoor parkeren)? Zo kunnen onze 

leerlingen veilig ons IKC verlaten. Dat geldt ook voor de uitgang bij de bovenbouw. 

• Bij onze kleuteruitgang hebben wij gele stoeptegels vanaf de uitgang. Het zou prettig zijn wanneer de 

kleuterouders hierachter gaan staan. Zo ontstaat er een mooi looppaadje voor onze kleuters en hopen 

wij dat het wat overzichtelijker wordt. 

Wij hopen dat iedereen hier alert op is, zodat iedereen veilig van en naar ons IKC kan komen. Alvast bedankt 

voor uw medewerking! 
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De kop is er af! De eerste schoolweek zit er alweer op! 

De eerste maandag na de vakantie… altijd een spannende dag. Echt niet alleen voor de kinderen maar ook voor 

ons als leerkrachten. Zelfs wij hebben een onrustige nacht voordat we weer gaan beginnen. Dit jaar is natuurlijk 

ook extra spannend voor 3 nieuwe collega’s in de kleutergroepen. Juf Isa is deze week gestart in groep 1/2A, juf 

Rianne in groep 1/2B en juf Astrid in groep 1/2C!  

Ook in de kleutergroepen staan de gouden 

weken centraal in het begin van het schooljaar. 

Dit doen wij altijd aan de hand van het boek 

“Het Kleurenmonster.” Ook deze week zijn we 

allemaal weer gestart met het prentenboek en 

de bij behorende groepsvormingsactiviteiten.  

Hoe voel je jezelf? Hoe kun je iemand helpen? 

Hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn de 

afspraken in de klas? E.d. 

Over een week of twee laten we het thema van 

het kleurenmonster overlopen in het thema 

‘onder water.’ Dit doen we aan de hand van het 

prentenboek “De mooiste vis van de zee.” Dit 

boekje gaat ook over samen spelen en samen 

delen en sluit dus mooi aan bij de gouden 

weken. Als kinderen thuis materiaal hebben dat 

past bij het thema ‘onder water’ dan mogen ze 

dat meenemen. Denk hierbij aan boekjes, spellen, knuffels, speelgoed e.d. Graag voorzien van naam. 

Zoals bij ieder thema koppelen we doelen aan de thema’s en de werkjes. Doelen die deze eerste weken onder 

andere centraal staan zijn: 

• Luisterhouding tijdens lezen van boekjes/ interesse in boekjes 

• Het tekenen van een poppetje, inkleuren en de pengreep 

• Tellen en het herkennen en neerleggen van bepaalde hoeveelheden 

• Kleuren en vormen 

 

Deze week zijn we ook begonnen met de gymles. Iedere woensdag gaan alle groepen gymmen in de 

Lentemorgen. Ze krijgen gymles van een vakdocent en in ons geval is dat meester Joris. Ook hier staan 

wekelijks diverse doelen centraal die vallen onder grove motoriek. Denken jullie allemaal aan een aparte 

gymtas (liefst zonder van die veel te lange touwtjes) op de woensdag met hierin passende gymschoenen 

zonder veters en aparte gymkleding? 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 



 
 

Ook in de groepen drie t/m acht zijn we goed gestart dit schooljaar. Wat fijn dat er tijdens de inloopweek veel 

ouders en/ of verzorgers een kijkje zijn komen nemen in de groep. Veel kinderen vonden dit fijn en waren trots 

om de nieuwe klas te laten zien. We hebben in de eerste week aandacht besteed aan groepsvorming. De 

kinderen hebben samen afspraken gemaakt over hoe zij fijn kunnen werken in de groep. Vanuit hier ontstaan 

er klassenafspraken die zichtbaar opgehangen worden in de klas. Denk bijvoorbeeld aan ‘Iedereen mag 

meedoen’ of ‘Je mag zijn wie je bent’.  

Naast het maken van 

afspraken hebben de 

groepen het over omgaan 

met conflicten.  De 

kinderen geven de stappen 

zelf vorm door dit te 

tekenen of door foto’s te 

maken die de stappen 

uitbeelden. De stappen 

kunnen de kinderen 

duidelijkheid geven bij het 

oplossen van conflicten. 

Leerlingenraad 

Nog meer leuk nieuws…dit jaar gaan wij beginnen met 

een leerlingenraad. Vanaf groep vijf zullen er uit iedere 

groep twee kinderen aansluiten. Deze kinderen vinden 

het leuk om mee te denken over schoolse zaken die 

spelen in de groep of op school. De kinderen worden 

door de klas gekozen en vertegenwoordigen de 

belangen uit de groep. Een van de eerste taken zal zijn 

om mee te denken voor een nieuwe naam voor de 

Wisselpiraat. Deze kinderen hebben een keer of 6/ 8 

een vergadering met Anke waarin vooraf een agenda 

gemaakt wordt. We willen kinderen op deze manier nog meer betrekken bij ons onderwijs.  

Nieuwe gymdocent 

Vanaf dit schooljaar worden alle gymlessen gegeven door gymdocenten. Vorig jaar was dit in de groepen drie 

t/m acht om de week en kregen de kinderen les van Maarten Stuurman. Vanaf dit schooljaar is ook Juul 

Muskens gestart als gymdocent. De eerste lessen zijn al gegeven en de kinderen zijn enthousiast!  
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Nieuwe studenten stellen zich voor 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Demi Roording en ik ben 21 jaar oud. Dit jaar start ik met mijn derde 

studiejaar aan de PABO op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het hele schooljaar 

(2022/2023) mag ik stagelopen op IKC De Wissel. Op de maandag en dinsdag kom je 

mij tegen in groep 8. 

Naast mijn studie werk ik bij Bakker Bart in Doetinchem en bij Fitland als 

sportinstructrice en fitnesscoach. In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten met vrienden 

en vriendinnen. Ik heb erg veel zin in mijn werkplekstage! Mochten er vragen zijn, 

stel ze dan gerust. 

 

Liefs, Demi 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Mijn naam is Kelly Blij, ik ben 21 jaar oud en woon in Aerdt. Aankomend 

schooljaar begin ik aan het vierde en laatste jaar van de Pabo op Iselinge 

Hogeschool. Ik loop dit hele schooljaar stage bij juf Christie in groep 7. Hier zal 

ik iedere maandag en dinsdag aanwezig zijn.  

Naast mijn opleiding ben ik regelmatig in de turnhal te vinden als trainster of 

jurylid. Dit doe ik bij de turnvereniging Pajodos in Pannerden.  

Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar!  
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Op de babygroep hebben we een aantal leuke veranderingen 

doorgemaakt. We zijn opnieuw gaan kijken naar een nieuwe 

uitdagende indeling voor de allerkleinsten. Het is leuk om te zien dat 

de kinderen weer opnieuw de groep verkennen en nieuwe dingen 

ontdekken. Ook hebben we sensomotorische flessen op de groep 

geïntroduceerd. We hebben lege doorzichtige flessen gevuld met 

allerlei kosteloos materiaal, zoals macaroni, veertjes, confetti en 

rietjes. Een leuke tip om dit ook thuis te doen, de kinderen vinden dit 

super interessant! Daarnaast hebben de dreumesen ook enthousiast 

gespeeld met (ongekookte) pasta en speelmais. Weer veel nieuwe 

ervaringen opgedaan dus! 

 

De peuters hebben deze maanden verschillende uitstapjes gemaakt, zo 

zijn ze bijvoorbeeld naar het Cool Nature park en naar Koffieboerderij 

Groot Nibbelink geweest. Alleen het ritje in de bus is al een uitstapje 

op zich! Eenmaal aangekomen op locatie hebben de kinderen heerlijke 

middagen gehad. Heerlijk om die stralende koppies te zien.  

 

We zijn gelijk met het nieuwe schooljaar ook weer begonnen met het 

thema ‘Onderwaterwereld’. Op de groep hebben we een heus 

aquarium gemaakt, overal zijn vissen, octopussen en zeepaardjes te 

zien. Het boek ‘De mooiste vis van de zee’ staat centraal. 

 

Ook hebben we weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen op de 

groepen; welkom Mila, Zoë, Zeynep. 

 

Na een zeer geslaagde zomervakantie zijn de BSO-kids deze week weer 

terug op de BSO. Wat fijn om alle gebruinde gezichtjes terug te zien! 

Met de kinderen die wel op de BSO waren, hebben we tal van leuke 

activiteiten gedaan. We hebben een bezoekje gebracht aan de 

brandweer, we zijn naar de boerderij geweest en hebben de 

verkoeling opgezocht door middel van leuke waterspelletjes. 

Inmiddels zijn we alweer een paar dagen bezig met het nieuwe 

schooljaar en is het leuk om te zien dat de kinderen zo snel alweer in 

het nieuwe ritme zitten.  
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Vrijwilligers oud-papier gezocht 

Zoals u allen waarschijnlijk weet organiseert de oudervereniging elk jaar diverse activiteiten, te denken aan o.a. 

Sinterklaas, Kerstviering, schoolreisje, sportdag, avondvierdaagse etc. voor de leerlingen van IKC De Wissel.   

Deze activiteiten worden niet alleen door de oudervereniging georganiseerd maar ook betaald. Om deze 

activiteiten te kunnen bekostigen betaalt u een jaarlijkse ouderbijdrage en worden er extra inkomsten 

gegenereerd door het inzamelen van oud papier.  

“Door oud-papier inkomsten kunnen we leuke activiteiten blijven organiseren en 

de ouderbijdrage laag houden.” 

 

Het ophalen van oud papier gebeurt door enkele ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse groepen. Zo 

komen er elk jaar nieuwe bij maar gaan er ook enkele weg vanwege het feit dat hun kinderen De Wissel 

verlaten. Dit ophalen vindt plaats 1 keer in de 2 maanden op de eerste maandag van de betreffende maand. 

Met de huidige groep vrijwilligers komt dit neer op ca. 1 a 2 maal per jaar papier ophalen per persoon, van 

18:00 uur tot ongeveer 20:30 uur. Wij hebben hier dringend nieuwe vrijwilligers voor nodig. 

 

Indien u ook een bijdrage wilt leveren ter ondersteuning van de diverse activiteiten voor uw kind(eren), kunt u 

zich aanmelden door een mail te sturen naar tiddo74@gmail.com   

 

Wilt u liever eerst meer informatie dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, Tiddo Klinkenberg (06-22561661) 

KV De Zwaluwen korfbaltraining 

Ben jij toe aan iets anders? Sta je open voor een nieuwe ervaring? Dan bieden wij jou de kans om dit bij ons te 

doen. Vrijdag 16 september organiseert KV De Zwaluwen een MIX-korfbaltraining voor kinderen van 6 t/m 13 

jaar. Deze MIX-training is GRATIS! Neem je vrienden en/of vriendinnen mee want ook zij mogen allemaal 

GRATIS meedoen. Iedereen is van harte welkom om te ervaren hoe VET korfbal kan zijn. 

 

Kom dus a.s. vrijdag 16 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij KV de Zwaluwen in Zevenaar. Kom op 

tijd! De training eindigt om 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zien we je dan ?! 

Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl 

 

KV De Zwaluwen Kangoeroe training  

KV de Zwaluwen organiseert op vrijdag 16 september speciaal voor kinderen uit groep 1 + 2 een korfbal 

training. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn van harte welkom. De kinderen gaan in een uur tijd sportieve en 

gezellige spellen doen en leren hoe ze de bal in de korf kunnen gooien. Dat is best moeilijk maar met veel 

oefenen gaat het hun echt wel lukken. 

 

Kom 16 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij ons op Sportpark Hengelder, Marconistraat 18 in 

Zevenaar. Ervaar eens hoe leuk het is om met ons mee te doen. Aanmelden is niet nodig maar kom wel op tijd. 

Deze training is Gratis. Zien we je dan ?! 

Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl 
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Lekker in je vel en weerbaarder worden dat leer je bij Caleidoz Welzijn 

Op 19 september start Caleidoz Welzijn in samenwerking met Thumbs 

Up Coaching een weerbaarheidstraining. Kinderen in groep 6, 7 en 8 

kunnen gratis meedoen met deze leerzame training (let op vol=vol). We 

werken aan meer zelfvertrouwen en het ontwikkelen van allerlei sociale 

vaardigheden. Kinderen leren in deze training met anderen samen te 

spelen, te werken en te leven. Dus wil jij: weerbaarder worden, voor 

jezelf en een ander durven opkomen, eigen keuzes maken, omgaan met 

pestgedrag, sterk staan, grenzen stellen en nog veel meer? Schrijf je dan 

in voor deze training!  

In Lobith is de training op maandag 16.00 – 17.00 uur 

In Zevenaar op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur. 

Aanmelden kan via een mail te sturen naar d.schuit@caleidoz.nl  
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