
 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

Met een glimlach op mijn gezicht kijk ik terug naar de eerste koffieochtend die donderdag heeft 

plaatsgevonden. Onder het genot van een kop koffie of thee heb ik met een aantal ouders gesproken over 

verschillende onderwerpen die te maken hebben met ons IKC, voornamelijk op het gebied van communicatie. 

We hebben mooie complimenten gekregen en we hebben het ook gehad over eventuele verbeterpunten. Zo 

kregen we complimenten over hoe we de inloopweek hebben vormgegeven en hebben we het gehad hoe fijn 

het is dat alle kinderen vanaf groep 4 nu hun eigen laptop ter beschikking hebben zodat, indien nodig, deze ook 

mee naar huis kan voor het thuisonderwijs. Ook heb ik persoonlijk een mooi compliment gekregen over mijn 

openheid en toegankelijkheid. Daarnaast hebben we het gehad over de communicatie rondom Vestersbos en 

de manier waarop via Parro dingen gedeeld worden met u als ouders/verzorgers. Fijn dat er betrokken ouders 

zijn die samen met mij hierover hebben willen sparren. Nogmaals bedankt voor jullie komst! Heeft u de 

koffieochtend gemist maar heeft u toch nog tips en/of tops voor ons? Stuur mij gerust een mail, bel of loop 

even binnen! 

Donderdagavond was er een inloopavond bij het gemeentehuis over Vestersbos. Wat fijn dat ik daar naast 

collega’s ook ouders, verzorgers en buurtbewoners heb gezien en gesproken! Er werd een vlekkenplan 

gepresenteerd waarop te zien was hoe de locatie er van buiten af mogelijk uit zou kunnen komen te zien. Zodra 

ik deze bestanden digitaal heb, zal ik deze uiteraard met u delen zodat u allemaal op de hoogte bent. De 

mensen die ik heb gesproken waren overwegend enthousiast over de toekomstplannen. Fijn! Zoals al eerder 

aangegeven is de urgentie voor nieuwbouw hoog: we kampen onder andere met behoorlijk ruimtekort 

waardoor we niet alles kunnen doen met de kinderen wat we wel graag zouden willen. In de eerste helft van 

2023 neemt de gemeenteraad een beslissing over wat er met de locatie Vestersbos gaat gebeuren. Nog even in 

spanning afwachten dus!  

Vandaag zijn we gestart met de schoolbrede keuzecursus: in iedere groep komt iets anders aan bod. Van 

herfstdieren maken van klei tot het maken van happy stones en van een stop-motion-filmpje tot het maken 

van een flipperkast. De collega’s hebben leuke dingen bedacht! De kinderen mochten zich inschrijven op het 

onderdeel wat ze graag zouden doen. Er is enthousiast begonnen vanmiddag! Volgende week en de week 

daarna ronden we de keuzecursus af. Tijdens de kijkavond van 22 november kunnen de kinderen dan alle 

gemaakte werkjes laten zien. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?  

Voor nu wens ik u allemaal een heel fijn weekend.  

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  

 

 

 

Belangrijke data de komende periode 

November  

Vrijdag 11 Keuzecursus 2 

Vrijdag 18 Keuzecursus 3  
Technoplaza groep 8, met de fiets naar school 

Dinsdag 22 Kijkavond 18:30-19:30 uur 

Donderdag 24 
en vrijdag 25 

Studie tweedaagse, alle kinderen zijn vrij 

  

December  

Vrijdag 2 Nieuwsbrief 4 

Maandag 5 Sint op school 

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2022-2023 



 
 

Welkom op ons IKC   

Groep 1-2A: Sarah 

Groep 1-2B: Milan 

Groep 1-2C: Lea 

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

ICT lessen voor alle groepen  
In de huidige samenleving is ICT niet meer weg te denken. Daarom vinden wij het 

belangrijk dat leerlingen op IKC de Wissel voldoende vaardig zijn op ICT-gebied. Er 

komt een opbouwende lijn binnen de school om de leerlingen met voldoende 

bagage naar het VO te laten gaan. De afgelopen weken heeft juf Mirte onderzoek 

gedaan naar digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid bestaat uit vier 

domeinen: computational thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en 

informatievaardigheden. Samen met juf Mirte gaan de kinderen van groep 1 t/m 

8 vanaf week 45 aan de slag met digitale geletterdheid. Dit gaan we doen in 

combinatie met de nieuwe methode van Delta de Draak.  

Vervanging juf Mirte 

Juf Mirte gaat met zwangerschapsverlof vanaf 6 december. We zijn blij te kunnen melden dat we via het PON, 

onze invalpool, een passende vervangster hebben gevonden. Vanaf 6 december zal juf Sanne Beuker (moeder 

van Noud (groep 4) en Lynn (groep 7A) iedere dinsdag en woensdag de ICT lessen geven op ons IKC. Van harte 

welkom in ons team Sanne! 

Aankomst Sinterklaas in Zevenaar 

Zaterdag 12 november komt Sinterklaas aan in Zevenaar. De intocht verplaatst zich door Zevenaar en komt 

rond 15.30 uur smiddags ook langs ons IKC! 

Verkeer en veiligheid   
Elk jaar organiseert VeiligVerkeer Nederland (VVN) samen met de gemeente Zevenaar de fietsverlichtingsactie. 
De vrijwilligers van de VVN komen dan op school en controleren hoe het gesteld is met de fiets van de kinderen 
uit groep 6 t/m 8. Onder alle deelnemers verloten we een prijs. De fietscontrole vindt plaats in november, u 
hoort nog op welke dag dit zal zijn.  
 

Wintertijd is gestart, de dagen worden korter en de kinderen gaan straks in het donker naar school met hun 

fiets. Denkt u er aan om de verlichting van de fiets(en) van uw kind(eren) te 

controleren? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws IKC breed  Nieuws IKC breed 



 
 

Nieuws uit de onderbouw 

Na een heerlijke herfstvakantie zijn we deze week begonnen 
met het thema herfst.  
Het boek ‘Noten’ staat centraal. In de klassen hebben we 
allemaal een boswinkeltje waar diverse noten te koop zijn. 
Kinderen zijn met de materialen heerlijk aan het oefenen op 
diverse rekengebieden. Denk aan serieren, reeksen leggen, 
meten, tellen, wegen e.d. 
Ook de taaldoelen worden geoefend. Zo zijn we bezig met het 
stempelen van woorden, en het navertellen en naspelen van 
het prentenboek bij de verteltafel. 

Ook in de bouwhoek wordt volop gespeeld rondom het thema 
herfst. Er worden paddenstoelen gemaakt, huisjes voor 
eekhoorn en kabouterdorpen. In de zandtafel zitten momenteel 
heel veel kastanjes. Hier kunnen de kinderen experimenteren 
met buizen. Buizen aan elkaar koppelen en hiermee de 
kastanjes verplaatsen.  

Ook is de kunstcarrousel begonnen. Afgelopen week hebben 
alle drie de klassen de eerste muziekles gehad van juf Maike. 
Ook heeft de eerste kleutergroep al een les beeldende kunst 
gehad over Matisse en zijn ze aan het werk gegaan met vormen 
knippen/scheuren en hier een collage van maken. De andere kleutergroepen gaan hier komende weken ook 
mee aan de slag.  

 

Bovenbouw: afsluiting muzieklessen 

De afgelopen weken hebben de kinderen muzieklessen gevolgd en toegewerkt naar 

een presentatie in de klas of in de hal. De kinderen van de middenbouw hebben 

geoefend met ritme en hebben gespeeld op een jambay en een cajon. In de 

bovenbouw hebben de kinderen ervaring opgedaan met het bespelen van een 

trompet en een keyboard. De kinderen van groep 7 en 8 hebben een optreden verzorgd, ouders van deze 

groepen mochten komen kijken. Het was een spetterende show! 

  

Nieuws vanuit de bouwen 



 
 
Herfst, herfst,  wat heb je te koop? 

 

Op de baby- en peutergroep wordt er op dit moment gewerkt met het thema ‘Herfst in het bos’. In de herfst 

vallen de bladeren van de boom, onze tuinman kwam daarom langs met harkjes, kruiwagens en een 

aanhanger! De peuters en dreumesen hebben hierbij goed mee geholpen om de tuin weer op orde te krijgen, 

zelfs met de kruiwagens de aanhanger op. Ook binnen wordt er gewerkt en gespeeld met dit thema, zo zijn de 

sensomotorische flessen op de babygroep nu gevuld met eikels, dennenappels en bladeren. Op de peutergroep 

hebben ze in de themahoek een bos gebouwd met zijn allen, worden er nieuwe liedjes en woorden geleerd en 

zijn ter verdieping onze knutsels en andere activiteiten op de nieuwe woorden en liedjes aangesloten.  

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er door de BSO de afgelopen weken gewerkt zou worden aan 

het thema kunst en dat u in deze nieuwsbrief het eindresultaat kon zien. Door het enthousiasme van de 

kinderen, hebben we besloten het thema nog iets langer door te trekken. Het eindresultaat houden jullie 

daarom nog even van ons tegoed! 

 

Afgelopen maand was er ook een week herfstvakantie, de kinderen van de BSO hebben deze vakantie 

doorgebracht samen met de BSO van de Tamboerijn. Naast dat dit een praktische overweging is, is er ook meer 

speelruimte! Op de BSO van de Tamboerijn beschikken zij namelijk ook over een gymzaal, een podium en een 

‘active floor’. Er zijn verschillende uitstapjes geweest naar het bos, de speeltuin en de kinderboerderij. De 

kinderen hebben met schmink, verkleedkleding en verschillende attributen zelf een prachtige voorstelling 

gegeven en is er veel gespeeld en gegymd in de gymzaal.  

 

De afgelopen maand hebben we weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Welkom: Felix, Levi-Xavi en 

Eden. 

 

 

 

 

   

 

  

 

Nieuws vanuit Het Talent 



 
 

 

 

  

Bijlagen 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Bijlagen 


