
 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

De eerste schoolweken van dit schooljaar lijken voorbij gevlogen! Iedereen is weer gewend om naar school te 

gaan en de kinderen zijn gewend in hun nieuwe groep met hun nieuwe juf of meester. De eerste 

informatieavond is geweest en dit was een succes. We kunnen nu echt zeggen dat we dit schooljaar goed en 

fijn zijn gestart.  

Terugblik studiedag 3 oktober, een zeer geslaagde dag! 

Maandag 3 oktober hebben we als team een studiedag gehad. Deze dag stonden de projectplannen 

missie/visie en rekenen op de agenda. Met missie/visie hebben we gekeken naar onze kernwaarden in 

combinatie met onze manier van lesgeven. Hoe zijn onze kernwaarden samen, groei, betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid en welbevinden terug te zien in onze manier van lesgeven? Met rekenen hebben we 

gekeken naar onze huidige methode en wat we daarin missen. Tevens hebben we nagedacht over de manier 

van verwerken: digitaal en/of op papier. Het doel is dat we dit schooljaar een nieuwe rekenmethode gaan 

uitkiezen die past bij onze visie op rekenonderwijs.  

Tevens zijn er deze dag twee sprekers geweest vanuit Kentalis om ons informatie te geven over een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wat gebeurt er in het brein van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? 

Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen? Het was een 

zeer leerzame bijeenkomst waarbij we informatie hebben opgedaan maar we hebben ook zelf ervaren hoe het 

is om een TOS te hebben.   

Kinderboekenweek is van start 

Gisteren, donderdag 6 oktober, hebben wij de 

Kinderboekenweek op ons IKC geopend. Het thema is Gi-

Ga-Groen. We zaten met z’n allen in de mooi versierde hal 

en Henk van het NME kwam een mooi verhaal vertellen 

over de bever. De komende week besteden we extra veel 

aandacht aan lezen en leesplezier.  

Een heel fijn weekend gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  

 

Belangrijke data de komende periode 

Oktober  

Donderdag 6 Opening Kinderboekenweek 

Vrijdag 14 Wisselpiraat groepen 1-2C en 8 

Maandag 17 Start inloopweek 
Schoolfotograaf 

Dinsdag 18 Schoolfotograaf 

Vrijdag 21 Einde inloopweek 

Maandag 24 Start herfstvakantie t/m vrijdag 28 

Maandag 31 Start school na herfstvakantie 
Luizencontrole 

  

November  

Dinsdag 1 Luizencontrole 

Donderdag 3 Koffieochtend 8:30 – 9:30 Thema: communicatie 

Vrijdag 4 Keuzecursus 1 
Nieuwsbrief 3 

 

Nieuwsbrief 2 Schooljaar 2022-2023 



 
 

Welkom op ons IKC   

Groep 1-2B: Ehsan 

Groep 1-2C: Tessa      

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

 

Eerste koffieochtend: thema communicatie 
Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek en in het kader van ouderbetrokkenheid worden er dit 

schooljaar koffieochtenden georganiseerd. De eerste koffieochtend staat gepland op donderdag 3 november 

van 8:30 – 9:30 uur. Het thema van deze ochtend is communicatie. Heeft u tips en/of tops voor ons als IKC op 

het gebied van communicatie en wilt u deze met ons delen? Kom gerust langs en deel uw tips en/of tops onder 

het genot van een kopje koffie of thee.   

Leerlingenraad 2022-2023 
Vol trots presenteren wij u de leerlingenraad van IKC De Wissel voor schooljaar 2022-2023! Vanuit de groepen 

5 t/m 8 zitten er twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. We hopen met de leerlingenraad de 

leerlingenparticipatie te vergroten en de betrokkenheid tussen leerlingen en school te bevorderen. Daarnaast 

willen we de verantwoordelijkheid van schoolse zaken bevorderen. 

Totaal is de leerlingenraad een club van 12 leerlingen: Yala, Djaneyro, Kate, Owen, Tess K, Merel, Mika, Fedde, 

Elijah, Nola, Fenna en Arthur.  
De eerste vergadering is geweest op donderdag 10 oktober. We hebben een notulant en een voorzitter 

aangewezen en nagedacht over hoe we alle ideeën van de kinderen kunnen verzamelen.  

 

 

 

  

Nieuws IKC breed 



 
 

Keuzecursus 

Al veel inschrijvingen gehad van ouders die willen helpen met de 

keuzecursus. Daar zijn wij ontzettend blij mee! Alvast heel erg bedankt. 

Inschrijven kan nog steeds, we kunnen natuurlijk alle handen gebruiken. 
Zodra alles rond is, de kinderen hebben gekozen en ingedeeld zijn, hoort u 

waar uw hulp nodig is. 
Dan nog een andere oproep: we hebben voor 1 onderdeel heel veel kranten 

nodig. Deze mogen vanaf nu al mee naar school worden genomen en 

ingeleverd worden bij juf Ingrid.  

Lunchtrommeltjes 

Op ons IKC hebben wij twee pauzes. Een ochtendpauze en een lunchpauze. In de ochtend eten de kinderen een 

stuk fruit en/of groente met wat te drinken. En in de lunchpauze een gezonde middagmaaltijd met drinken. We 

zien vaak dat kinderen koek, snoep of chocolade meenemen naar school. Wilt u erop letten om de trommeltjes 

zo gezond mogelijk te vullen? Alvast bedankt!  

Schoolfotograaf 

Maandag 17 en dinsdag 18 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden individuele foto’s 

gemaakt maar ook foto’s met broertjes/zusjes. Zodra de planning voor deze dagen definitief is, hoort u via de 

leerkracht van uw kind op welke dag hij/zij op de foto gaat. 

 

 Nieuws IKC breed 



 
  
Nieuws vanuit de onderbouw  

In de onderbouwgroepen zijn we afgelopen week erg druk met het thema “De mooiste vis van de zee.” Dit 

thema sluit erg mooi aan bij de gouden weken. Het gaat namelijk over samen delen en samen spelen. Maar 

naast het sociale aspect leren we in de klas ook heel veel over de dieren en het leven in de zee.  

Afgelopen week zijn we in de groepen ook bezig geweest met zinken en drijven. De kleuters zijn zelf 

ontdekkend bezig geweest met diverse materialen. Wat drijft wel, en wat niet? En hoe komt dat dan!  

Dit schooljaar zijn we op De Wissel (zowel bij de peuters als in de kleutergroepen) begonnen met de methode 

LOGO3000. Dit is een woordenschatmethode. Iedere week worden er 4 woordclusters aangeboden die we 

zoveel mogelijk aansluiten bij onze thema’s. Deze platen komen in de klas te hangen en komen regelmatig 

terug in die week. Ook doen we er spelletjes en oefeningen mee op het digibord. 

 

De komende weken staan er natuurlijk ook weer diverse nieuwe doelen centraal. De komende twee weken 

gaan we onder andere werken aan:  

- Getalsymbolen (iedere week staat er een nieuw cijfer centraal) 

- Versjes leren en nazeggen 

- Puzzelen  

- Woordreeksen nazeggen 

- Naam herkennen / stempelen / schrijven 

  

Nieuws vanuit de bouwen 



 
 
Op de babygroep hebben we nieuw speelgoed gekregen. We hebben onder andere nieuwe boekjes, mooie 

stapeltorens en voor de allerkleinsten zijn er speelgoedringen. Erg leuk om te zien dat de kinderen er gelijk op 

af gaan om het nieuwe speelgoed te ontdekken. Ook hebben we met scheerschuim gespeeld en vissen, 

zeepaardjes en kwalletjes geknutseld. We hebben ook weer een aantal nieuwe kleine baby’s erbij, gezellig! 

 
Onze peuters hebben zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, hard gewerkt aan het thema 

'onderwaterwereld'.  Misschien hebben jullie thuis ook nieuwe woordjes gehoord van jullie peuters? Zoals 

inktvis of orka? Of hebben de kinderen thuis één van de nieuw geleerde (vissen) liedjes gezongen? De peuters 

gaan nog één week hiermee aan de slag en dan is het alweer tijd voor het volgende thema …… ‘Herfst in het 

bos’.  

 
Op de BSO zijn we net gestart met het thema 'welkom op ons kunstartelier', hebben jullie onze monsters al op 

de gang zien hangen? De komende weken gaan we het onder andere hebben over Keith Haring en Piet 

Mondriaan, maar ook over optische illusie en lekker vrij bewegen met verf. In de volgende nieuwsbrief zullen 

we het resultaat laten zien! Word vervolgd! Naast het thema komen ook de pijleractiviteiten aanbod. Zo 

bieden we verschillende dingen aan in de week. Naast dat er dus elke dag voor het thema kunst gekozen kan 

worden, kunnen de kinderen ook elke dag kiezen voor een pijleractiviteit. De ene dag zal dit koken zijn en de 

andere dag bijvoorbeeld een sportactiviteit.  

 
We hebben de afgelopen weken ook een boel nieuwe kinderen mogen verwelkomen, super gezellig! Welkom; 

Saar, Siem, Saar, Zainullah, Inamullah, Gijs, Melle, Finz, Kate, Lotte, Mees, Noë en Vanessa. We hopen dat jullie 

een fijne tijd bij ons beleven!  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Nieuws vanuit Het Talent 
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Pleegouders gezocht: Als pleegouder ben je hard nodig! 

De vraag naar pleegouders neemt toe! Er zijn nog te veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin 

en hier geen uitzicht op hebben. Ook in jouw gemeente.  

 

Deeltijd, voltijd of crisis 

Er zijn verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm van pleegzorg is die bij jou en jouw 

gezin past! Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij 

een pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd 

pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn dat een pleegkind er een aantal dagen per 

maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is 

afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt. 

Onze samenwerking om pleegouders te vinden   

Samen met elf gemeentes in Centraal Gelderland, waaronder Gemeente 

Zevenaar en pleegzorgorganisaties Entrea Lindenhout, William 

Schrikker Gezinsvormen en Pactum bundelen wij onze krachten. Wij zetten ons 

met verschillende acties in om op deze manier meer pleegouders te vinden. 

Onlangs ging bijvoorbeeld onze spandoekenactie van start. Heb jij er al één (of 

twee) zien hangen op het schoolplein? Binnenkort hangen ze ook bij een groot 

aantal sportclubs in de regio!   Wil jij iets doen? Heb je tips? Of wil je meer 

weten over het pleegouderschap? Kijk op: www.ikwilpleegouderworden.nl. Je 

vindt ons ook op social media door te zoeken naar ‘Pleegouder worden 

Centraal Gelderland’.    

Bijlagen 

https://tinyurl.com/msu5k7nu


 
 
 
Kom werken bij de avontuurlijkste kinderopvangorganisatie! 

Zonnekinderen heeft helaas te maken met een tekort aan pedagogisch medewerkers. Hierdoor zijn wij 

regelmatig genoodzaakt groepen te sluiten, wat zorgt voor veel ongemak bij ouders. Dit vinden wij heel erg 

vervelend. Wij doen ons uiterste best om nieuwe collega’s te vinden en te behouden, hiervoor zetten 

voortdurend nieuwe acties en middelen in. Wilt u meehelpen? Wellicht kent u mensen in uw netwerk die in de 

kinderopvang aan het werk zijn of willen. Laat ze vooral contact opnemen met onze afdeling HRM voor een 

vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Veel is bespreekbaar, wij denken graag mee! Kijk ook eens op onze 

vacaturepagina op onze website: www.werkenbijzonnekinderen.nl 

 

 

Bijlagen 

http://www.werkenbijzonnekinderen.nl/

