
 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

Voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers: de 
beste wensen voor 2023! Laten we er met z’n allen 
weer een mooi, leerzaam, gezond en gelukkig jaar 
van maken.  

De laatste weken van 2022 hebben we feestelijk in 
kerstsfeer afgesloten. Het IKC was zowel van 
binnen en van buiten prachtig versierd en de 
kinderen hebben genoten van een heerlijk 
kerstdiner. Wat zag iedereen er geweldig uit! 
Iedere groep genoot in hun eigen mooi aangeklede 
klaslokaal van al het lekkers. En ook de peuters 
waren er! Zij zaten gezellig samen in de grote hal.  
 

We zijn het jaar 2023 goed van start gegaan. Fijn 

om iedereen weer te zien en om vakantieverhalen 

met elkaar te delen. De komende periode staat er 

weer van alles op de planning: de LOVS toetsen 

worden afgenomen in de groepen 3t/m8, kinderen 

van groep 8 gaan voorlezen aan de kinderen van 

groep 1-2C, er komt weer een Wisselpiraat aan en 

de carnaval staat ook al zo voor de deur. Genoeg te 

doen dus!  

Voor nu wens ik u een heel fijn weekend!  

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel   

 

Welkom op ons IKC   

Groep 1-2A:  

Groep 1-2B: Jessie 

Groep 1-2C: Pien en Sofia 

Groep 7A: Charlize 

Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op 

het IKC! 

Babynieuws 

Op 29 december 2022 is juf Mirte bevallen van een 

prachtige zoon Jimi. Mirte, Bob en Bobbi, van harte 

gefeliciteerd met jullie zoon en broertje! 

 

Save the date: disco 

Op vrijdag 3 februari staat de disco gepland. Deze 

disco wordt georganiseerd door de OV en er komt 

een echte dj! Onderstaand vindt u alvast het 

tijdstip waarop uw zoon/dochter en feestje kan 

komen vieren hier op IKC De Wissel. Verdere 

informatie volgt volgende week in de nieuwsbrief 

van de OV.  

Groep 1-2: 16:00 -17:00 u 

Groep 3-4-5: 18:00 – 19:30 u 

Groep 6-7-8: 20:00 – 21:30 u 

 

 

 

Nieuwsbrief 5 

 Schooljaar 2022-2023  

Januari 

Maandag 16  IKC-raad vergadering 19:30 uur 

Vrijdag 27   Wisselpiraat 1-2B en 7A 

Februari  

Vrijdag 3  Nieuwsbrief 6 

   Discomiddag en avond 

Dinsdag 7  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 10  Wisselpiraat 1-2A en 7B 

 



 
  
Nieuws uit de kleutergroepen 

De kerstbomen zijn de klassen weer uit. De lichtjes 

zitten weer opgerold (klaar om in de knoop te 

raken voor volgend jaar). En we starten weer met 

een leeg en kaal klaslokaal. Maar dit is maar voor 

zeer korte duur. Deze week was voor de 

kleutergroepen een “tussenweek.” Dit zijn de 

weken zonder thema tussen twee thema’s in. We 

zijn ons ondertussen aan het voorbereiden voor 

het thema circus dat volgende week gaat starten.  

Maandag starten we de dag met een kleine 

voorstelling door de meester en de juffen. Daarna 

gaan we helemaal los met het thema. Als jullie 

thuis nog verkleedkleding, boeken, spelletjes, 

speelgoed of wat dan ook hebben dat bij het 

thema past dan zou het leuk zijn als de kinderen dit 

mee mogen nemen.  

Aan het eind van thema sluiten we af met een 

heuse circusvoorstelling door alle kinderen van 

groep 1/2 en de peuters. Hiervoor ontvangen jullie 

nog een uitnodiging. Maar houdt woensdag 

ochtend 15 februari maar vast vrij in de agenda.  

 
 

Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 25 

januari tot en met 4 februari. Tijdens deze 

Voorleesdagen besteden we extra tijd aan het 

voorlezen. In de onderbouw wordt extra aandacht 

besteed aan het Prentenboek van het jaar. Dit jaar 

is dat “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”. 

Onze kleutergroepen zijn hiervoor op 30 januari 

uitgenodigd voor een voorstelling in het Musiater. 

Na de voorstelling krijgen de kleuters ook nog een 

verrassing! 

Daarnaast besteden we tijdens deze dagen in de 

hele onderbouw veel aandacht aan de 

prentenboeken uit de Prentenboeken top 10. 

 

 

In alle andere groepen zal tijdens deze dagen ook 

extra tijd aan het voorlezen worden gegeven.  

Onze voorleeskampioen, Justus Joosten, is tijdens 

deze dagen extra bezig met het voorlezen. Hij mag 

op 28 januari deelnemen aan de volgende ronde 

van de Nationale Voorleeswedstrijd. Heel veel 

succes Justus!  

Carnaval 

Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op ons IKC! 

De kinderen mogen op deze dag in verkleedkleding 

naar school komen. Er zijn vooralsnog geen 

coronamaatregelen, dus zoals het er nu uitziet 

kunnen we het weer groots vieren met ons hele 

IKC! De kinderen nemen deze dag wel fruit mee. 

Om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie. 

Leerlingvolgsysteem toetsen gr. 3 t/m 8 

Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te 

kunnen volgen, worden er twee keer per jaar 

onafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen 

staan de komende weken gepland. Op ons IKC 

gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem 

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. 

Onderstaande toetsen worden afgenomen:  

Groep  Toets 

Groep 3 t/m 7  AVI en DMT 

Groep 4 t/m 8  begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 8  rekenen 

Groep 3 t/m 8  spelling 

 

 

 

Nieuws vanuit de bouwen 



 
 

Peutergroep 

Op de peutergroep is er het één en ander 

veranderd in het nieuwe jaar. Zo is onze nieuwe 

collega Quinty gestart. Quinty staat voornamelijk 

op de babygroep en Simone is van de babygroep 

doorgeschoven naar de peutergroep. Ook hebben 

we op de peutergroep de dag kleuren 

geïntroduceerd zoals ze ook in de kleutergroepen 

gebruikt worden. Mochten jullie deze thuis willen 

gebruiken, de dagen zijn als volgt ingedeeld: 

Maandag – rood 

Dinsdag – oranje  

Woensdag – geel  

Donderdag – groen 

Vrijdag – blauw 

Zaterdag en zondag – wit 

Op de peutergroep starten we aankomende 

maandag met het thema ‘In het circus’. Mochten 

jullie thuis nog circus attributen hebben liggen 

zoals jongleerballen, een clownspak of iets 

dergelijks, mogen de kinderen dit meenemen! 

BSO 

De kerstvakantie is voorbij en de rust is weer 

teruggekeerd na hele gezellige en drukke 

feestdagen op het Talent. De kinderen van de BSO 

hebben afgelopen vakantie gespeeld op de 

Tamboerijn, hier hebben wij veel meer ruimte en 

een gymzaal tot onze beschikking. De kinderen zijn 

wezen schaatsen op de schaatsbaan in Duiven, er 

zijn kaarsen versierd, we hebben deelgenomen aan 

een speurtocht, er zijn sportspelletjes gespeeld, 

uitjes naar het bos en er is heerlijk gekookt. Dat is 

een kleine impressie van onze kerstvakantie. We 

starten nu na de vakantie met het thema ‘op 

avontuur in 2023’. Wordt vervolgt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe collega Quinty stelt zich voor 

Hoi allemaal!  

Mijn naam is Quinty Aimée Tang en ik ben 21 jaar. 

Afgelopen juni ben ik afgestudeerd en vanaf 

januari start ik bij Zonnekinderen! Mijn grootste 

hobby is paardrijden. Daarnaast houd ik van lekker 

eten en veel gezelligheid.  

Ik heb er heel erg veel zin in en hoop jullie allemaal 

gauw te ontmoeten! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

Nieuws vanuit Het Talent 



 
 

 

 

 
Yes! Dit jaar kunnen jullie weer allemaal naar 

Doedorp!  

Dit jaar gaan we weer volop hutten bouwen, 

proefjes doen, spelletjes spelen, springen op een 

springkussen en andere activiteiten. Ook kan je 

weer geschminkt worden en zal er een in thema 

toneel voor je klaarstaan. 

Doedorp is dit jaar van maandag 14 augustus t/m 

vrijdag 18 augustus. De één na laatste week van de 

zomervakantie. Voor alle pappa's en mamma's, we 

hebben deze keuze gemaakt, omdat we op deze 

manier de meeste vrijwilligers hebben klaarstaan 

voor jullie kinderen. De week is nu zo vroeg 

mogelijk gecommuniceerd. Voor kinderen met een 

Gelrepas, aangesloten bij de voedselbank of 

Stichting Leergeld is Doedorp gratis. 

Neem hiervoor contact op via de voedselbank en 

stichting leergeld, of mail naar info@doedorp.nl 

Contact: telefoon 0316-794541 

www.facebook.com/doedorp www.doedorp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Bijlagen 

http://www.facebook.com/doedorp

