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Nieuwsbrief 

]  

 4 oktober 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Het schooljaar is al weer een aantal 
weken bezig en er hebben al verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo kijken we  
onder andere terug op een goede eerste ronde driehoeksgesprekken, waardevolle 
informatieavonden in de groepen, de presentatie van de groepen buiten op ons plein, 
een bezoek van de schoolfotograaf en de opening van de Kinderboekenweek afgelopen 
woensdag.  
 
Buiten deze speciale activiteiten, wordt er ook gewoon hard gewerkt in de klas. Tijdens 
de kijkavond van 22 oktober aanstaande zullen de kinderen hier alles over vertellen en 
laten zien.  
 
Begin september waren alle leerlingen twee dagen vrij, dit in verband met twee 
studiedagen voor alle collega’s van IKC De Wissel. Met z’n allen hebben wij gewerkt 
aan het teamproces: "Wie ben jij binnen het team?". Opvang en onderwijs samen aan 
de slag. Tevens hebben wij teambuilding activiteiten gedaan op de Postbank. Een zeer 
waardevolle tweedaagse voor IKC De Wissel. 
 
Voor nu veel leesplezier en alvast een heel fijn 
weekend gewenst 
  
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IKC De Wissel schooljaar 2019-2020 

 

Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Welkom op ons IKC: 
Fen van Fastenhout in groep 1A 
Ryan de Reus in groep 1B 
Fajah Tempelaars en Davey Loevering in groep 1C 
                                    
                                                      Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Bij ons in de kleutergroepen waren wij al gestart met het thema ”Reis mee”. Waar kun je heen en hoe kun je reizen? 
Wat neem je mee en met wie ga je op reis? Dit zijn leuke gesprekken om te voeren met onze kleuters. Na de opening 
kregen alle kleutergroepen het prentenboek van ‘Andre het astronautje’. Wij sluiten vrijdag 11 oktober ons thema 
af. Dit doen wij door samen met opa’s en oma’s te gaan lezen tijdens onze inloop. Ook krijgen onze kleuters nog een 
leuke verrassing. 
 
Start Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag zijn wij gestart met de Kinderboekenweek. Zoals elk jaar geven wij het startsein door middel 
van een spectaculaire openingsshow. Deze werd gedaan door juf Jacqueline, juf Antoinette en meester Daan. De 
kinderen hebben zichtbaar genoten en gaan de komende twee weken aan de gang met het thema “Reis mee”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieb boeken 
Elk schooljaar worden in onze schoolbieb de boeken gesaneerd. De boeken die “oud” zijn gaan eruit en hiervoor 
komen nieuwe boeken. Zo is het voor de kinderen een uitdaging om te blijven lezen uit de boeken die wij in onze 
schoolbibliotheek hebben. De boeken die eruit gaan zijn veel gelezen boeken. Vrijdag 11 oktober mogen de kinderen 
deze boeken kopen. De biebmoeders zullen in de hal staan met deze boeken van 14.00u-14.30u. U hebt de 
gelegenheid om samen een boek te kopen. De prijs van de boeken is € 0,50 en € 1,00. 
De opbrengst blijft bewaard en komt bij de opbrengst van de goede doelendag! 
 
Sportdag 
Ook dit jaar hebben we een sportdag gepland. De datum van onze sportdag is deze week toegewezen. Onze 
sportdag zal zijn op vrijdag 5 juni 2020. Zoals altijd hebben we op deze dag de hulp van u als ouder nodig. U kunt 
zich tegen die tijd dan als hulpouder opgeven.  
 

Ouders 
 
Start schoolfruit  
Goed nieuws! 
Ons IKC is één van de vele basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 ontvangen wij 20 weken lang drie 
gratis porties groente en fruit per leerling per week. In de volgende nieuwsbrief zullen wij aangeven 
op welke dagen er fruit/groente wordt aangeboden 
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Herfstloop 
Voor alle leerlingen die meedoen aan de herfstloop, hierbij de laatste informatie! 
Het ingeleverde inschrijfformulier is verwerkt en het startnummer ligt zondag 6 oktober klaar in het 
clubhuis/inschrijfbureau van SV Babberich. Bij de tafel waar 'afhalen startnummer' staat, betaalt u de € 3,- 
inschrijfgeld en dan krijgt u de enveloppe (met startnummer, speldjes en chip voor de schoen) mee. Het 
startnummer moet aan de voorzijde van het shirt vastgespeld worden en de chip aan de schoen. Denk eraan om de 
chip na de finish in te leveren! Meerdere vrijwilligers staan in de finishfuik klaar om deze te verzamelen.  
START: 
12.00 uur   500 meter (4 t/m 6 jaar) 
12.15 uur 1000 meter (7 t/m 9 jaar) 
12.30 uur 1000 meter (10 t/m 13 jaar) 
 
Als de kinderen gefinisht zijn, krijgen zij een mooie medaille, sportwater en wat lekkers. En voor de 3 snelste van elke 
categorie, zijn er mooie bekers. Kom op tijd (één uur voor de start), want het zal best druk zijn bij het afhalen van de 
startnummers.  Er zijn meer dan 150 inschrijvingen, dus het gaan gezellige, leuke runs worden!   
Alle kinderen van IKC De Wissel die zondag 6 oktober met de herfstloop meelopen wensen wij heel veel succes! 

 
Terugblik groepenpresentatie  
Vrijdag 20 september hebben alle groepen zich in 
de stralende zon gepresenteerd. Liedjes, dansjes en 
toneelstukjes, iedere groep deed dit op zijn eigen 
wijze. Wat leuk dat er zoveel ouders, opa's en oma's 
kwamen kijken. Het wordt vast en zeker weer een 
prachtig schooljaar. De foto's zijn te vinden op onze 
website.  
 
  
 
Voorstellen stagiaires 
 

Hallo, 
Mijn naam is Ellis Janssen. Ik ben 19 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders en zusje in 
Pannerden. Ik studeer aan de Iselinge hogeschool te Doetinchem, waar ik de opleiding tot 
leerkracht basisonderwijs (PABO) volg. Ik ben een derde jaars student en ik zal het hele 
schooljaar op maandag en dinsdag aanwezig zijn. Ik loop stage in groep 1/2A bij juf Daisy. Ik 
heb het erg naar mijn zin! Ik hoop dit schooljaar nog veel dingen bij te leren om zo meer 
ervaring op te kunnen doen in het onderwijs. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd 
activiteiten te ondernemen met mijn vrienden. Wie weet tot ziens! 
 
 

 
Hallo, 
Mijn naam is Noëlle Bosman. Ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Duiven en Groessen en ik heb één oudere broer. Ik zit nu 
in het eerste jaar van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO). Ik volg deze opleiding aan de Iselinge 
hogeschool in Doetinchem. Ik ben het aankomende halfjaar iedere dinsdag te vinden in groep 4 bij juf Antoinette. Ik 
heb het erg naar mijn zin en ik hoop dit halfjaar een hoop te leren. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te 
hockeyen, leuke dingen met vrienden te doen en om te werken. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld van mij 
hebben gekregen en misschien komen we elkaar nog wel tegen. 
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Hallo,                                                                                                                                                                        
Ik ben Janneke Vierwind, sinds een paar weken loop ik stage op IKC De Wissel. Dit jaar ben ik 
begonnen met de deeltijdopleiding Pabo, omdat ik mij wil omscholen. Op het moment werk 
ik als topstylist in een kapsalon. In het verleden heb op de kappersopleiding voor de klas 
gestaan en ook een pedagogische opleiding gedaan. In het dagelijks leven woon ik samen met 
mijn partner, twee kinderen, een poes en twee konijnen! Tot en met januari 2020 kunt u mij 
op maandag in groep 4/5 van juf Pauline vinden. Tot ziens! 

 

 Hallo, 
Misschien heeft u me al op school gezien. Mijn naam is Joost Bruysters. Ik woon met mijn 
vrouw en twee kinderen (2 en 6) in Arnhem. Op maandagen en dinsdagen loop ik stage in 
klas 1/2B, bij juf Gemma. Hiervoor heb ik lang gewerkt als 
persvoorlichter/wetenschapsredacteur aan de Universiteit Twente. Maar…, het onderwijs 
bleef een grote aantrekkingskracht op me uitoefenen. Onlangs heb ik de overstap gemaakt 
en ben ik dus opnieuw gaan studeren; een overstap waar ik nog geen moment spijt van heb 
gehad. 

 
 

Opvang 
 
Nieuws vanuit de  babygroep 
‘Allemaal instappen!!’ is het nieuwe thema op de babygroep. Daar staat nu een auto waar alle kinderen in mee 
kunnen rijden! Daarnaast is er een weg op de vloer en de muur gemaakt waar de kinderen met autootjes overheen 
kunnen rijden. Hiermee wordt een stukje coördinatie (omhoog en weer omlaag) gestimuleerd! Ondertussen 
genieten onze baby’s van hun eigen spel in de grond box. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de peutergroep 
Ook hier werken wij aan het thema ‘Allemaal instappen!!’  
Het boekje wat centraal staat deze periode is de grote rode bus. Om de kinderen te stimuleren in hun spel, is er ook 
een grote rode  bus op de groep! De buschauffeur stuurt de goede kant op! Ook hebben we even gekeken hoe een 
bushokje er nu precies uitziet. Dat was interessant, meteen maar eventjes gewacht op de “echte grote bus”.  
Daarnaast zijn we buiten aan het bewegen, vliegen als een vliegtuig  van de ene naar de andere wolk. Natuurlijk 
hebben we nog veel meer leuke activiteiten gedaan.  
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Nieuws vanuit BSO 
De afgelopen weken stond in teken van ‘Kunst’ op de BSO. 
Zelfportretten, mozaïek werkjes, graffiti, alles kon! 
Al onze prachtige kunstwerken hebben aan de muur gehangen 
van onze eigen tentoonstelling! 
Behalve dat we prachtige kunstwerken hebben gemaakt, 
hebben we ook een boel geleerd, zoals de koude en de warme 
kleuren, het mengen van kleuren en hebben we ook 
verschillende kunststijlen en kunstenaars gezien.  
Komende week gaan we van start met het thema ‘herfst in het bos’. Dit betekent natuurlijk weer leuke activiteiten in 
het bos! Vandaar ook onze vraag of u uw kinder(en) oude schoenen en/of regenlaarzen mee wilt geven.  
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Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar IKC De Wissel, locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar IKC De Wissel, locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar IKC De Wissel, locatie Het Talent 
- Onderwijs 4-12 jaar op IKC De Wissel 
 

Pedagogisch medewerkers Het Talent: Kelly, Nathalie, Mirelle en Rochelle 

 

Kinderopvang Zonnekinderen 
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl  
 
IKC De Wissel 
Tel: 0316-523738 / dewisselzevenaar@liemersnovum.nl /  www.dewisselzevenaar.nl 
 

 
 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 4 okt Belangstellenden Nieuwsbrief 2 uit 

Za 5 okt Iedereen Dag van de leerkracht 

Do 10 okt gr 1/2C en 4 en 8 Wisselpiraat. Start om 08.30 en einde uiterlijk 9.45 uur 

Zo 13 okt gr 1 t/m 8 Einde Kinderboekenweek 

Ma 14 okt t/m 
vr 18 okt 

gr 1 t/m 8 Herfstvakantie  

Ma 21 okt gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Di 22 okt gr 1 t/m 8 Kijkavond 18.30 - 19.30 uur 

Ma 28 okt gr 1 t/m 8 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Zo 29 okt Iedereen Wintertijd, klok 1 uur terug 

Vr 1 nov Belangstellenden Nieuwsbrief 3 uit 

 
Om alvast in uw agenda te noteren-> sportdag op vrijdag 5 juni 2020 

  

Overig nieuws 
 
 

 Naschools sporten iedere dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur voor leerlingen van groep 3 t/m 8. 
Vanaf 3 september t/m 17 december onder begeleiding van een buurtsportcoach in beweegtuin aan de Da 
Costastraat 2 te Zevenaar. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 

 Sprookjesfestival  12 t/m 20 oktober 2019 Arnhem e o-> meer info op sprookjesfestival.nl 
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