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Nieuwsbrief 

]  

 1 november 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
Zoals eerder gemaild, heeft de aangekondigde staking ons de afgelopen weken 
behoorlijk bezig gehouden.  
 
De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk!! Ook wij merken dat het tekort 
steeds nijpender wordt. Door creatieve oplossingen (dankzij de flexibiliteit van de 
collega’s) hebben we tot nu toe kunnen voorkomen dat we klassen naar huis hebben 
moeten sturen. 
 
Op dit moment kunnen we op IKC De Wissel goede kwaliteit bieden en samen met 
elkaar iedere dag het beste voor uw kind(eren) doen. We hebben ontzettend veel 
plezier met elkaar en met de kinderen. We genieten van ons vak. Als team kunnen 
we op elkaar terugvallen, werken we goed samen en als het nodig is, proberen we 
alles zoveel mogelijk samen op te lossen.  
 

Ook hebben wij de afgelopen jaren geprobeerd bewust in te 
zetten op werkdruk verlagende interventies: zo hebben wij 
bijvoorbeeld een onderwijsassistente aangesteld, kunnen wij op 
veel momenten gebruik maken van extra handen en worden de 
ouder- en driehoeksgesprekken alleen nog in de middag gepland. 
 
Ondanks dat wij het goed hebben, wij alleen maar gediplomeerde 
collega’s voor de groepen hebben staan en nog geen klassen naar 
huis hebben hoeven sturen, zijn we ons bewust dat dit niet overal 
zo is. Ook kunnen wij niet garanderen dat wij op ons IKC de 
problemen/tekorten altijd kunnen blijven oplossen. De toekomst 
is onzeker en daar zit onze zorg; voor de kinderen, leerkrachten en 
het onderwijsondersteunend personeel. 

 
Enerzijds willen wij solidair zijn met onze collega’s in het land, maar aan de andere kant willen wij de kinderen ook 
niet een dag onderwijs onthouden. Wij steunen de actie voor goed onderwijs voor alle kinderen, een lagere 
werkdruk, eerlijke salarissen voor al het onderwijspersoneel en een solide plan om het lerarentekort tegen te gaan.  
Toch hebben wij dus besloten onze deuren woensdag 6 november niet te sluiten. Wij hanteren deze dag gewoon 
onze normale lestijden. Wel zullen wij zichtbaar de actie steunen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman  
Directeur IKC De Wissel  
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Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Welkom op ons IKC: 
Abel Carpenter en Marly Greenacker in groep 1A 
Gino van Gom en Emma Beumer in groep 1B 
 
                                                               Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
Nieuws uit de kleutergroepen  
In onze kleutergroepen wordt er gewerkt aan het thema: “Herfst in het sprookjesbos”. Elke week staat er een 
sprookje centraal. Wij lezen het sprookje voor, praten en zingen hierover en er worden bijbehorende werkjes 
gemaakt. Ook wordt er natuurlijk gewerkt vanuit onze reken-, taal- en motoriekdoelen. Deze doelen vindt u weer op 
onze deuren. Vanuit het NME hebben wij ook een doos gekregen om zelf champignons te kweken in 
onze groepen. In onze kleutergang is ook ons leeshuisje gearriveerd. Deze moet nog verder woorden 
aangekleed met kussens, maar prachtig is hij zeker. Onze kleuters kunnen niet wachten hier leuke 
boeken in te gaan lezen. 
Na dit thema zullen wij langzaamaan richting het volgende thema gaan en dat is Sinterklaas.  

 

Ouders 
 
Nationaal schoolontbijt:  
Op woensdag 6 november schuift de hele school weer aan tafel voor een gezond 
ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert elk kind op 
een feestelijke manier, hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtends 
het beste kunt eten. Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen 
kunnen kiezen uit volkorenbrood, bruine bollen en krentenbolletjes, 
volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, 
yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Zoals elk jaar is het gevarieerde 
pakket samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Het ontbijt wordt dit jaar verzorgd door 
het Nationaal Schoolontbijt in samenwerking met de Aldi. Dit jaar is het thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’  
Vaak is de factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt.  
Op de website www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie over gezond ontbijten. 
 
Alle kinderen nemen op dinsdag 5 november een Bord, Beker,  Bestek en Bakje (4x B)  in een tas voorzien van 
naam mee naar school. 
 
Start schoolfruit: 
De leveringen starten in de week van 11 november 2019. In de week van 17 april 2020 vinden de laatste leveringen 
plaats. In totaal ontvangen wij gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week. We geven de 
kinderen dit fruit/groente op de volgende dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Wij zullen dus starten met het 
schoolfruit op woensdag 13 november. 

 
Terugblik studiedag IKC De Wissel 
Maandag 28 oktober hadden alle leerlingen een dagje vrij in verband met een studiedag. De juffen en meester 
hebben deze dag hard gewerkt. Met elkaar hebben we een interne audit voorbereid (deze staat in maart gepland, 
meer informatie volgt), de verschillende projectplannen doorgelopen en was er tijd om in de eigen groep aan het 
werk te gaan. Al met al een waardevolle en zinvolle dag.  
 
 
 
 

http://www.schoolontbijt.nl/
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Sinterklaas op school 
Het duurt nog eventjes, maar... Sinterklaas is weer bijna in het land! Op woensdag 5 december zal 
Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan IKC De Wissel. Voor de kinderen van de 
onder- en middenbouw zal er in een circuitvorm verschillende activiteiten worden gedaan. Hierbij 
is het bezoek aan de Sint er natuurlijk één van! Aan de kinderen vanaf groep 6 wordt er gevraagd 
of zij de Sint willen helpen door middel van surprises voor elkaar te maken. Vrijdag 15 november 
zullen er lootjes worden getrokken. Onze leerlingen krijgen € 5.- van de OV om een leuk cadeautje 
te kopen. Vanaf vrijdag 29 november kunnen de surprises mee naar het IKC, waar ze in de 
schatkamer worden gezet. Sinterklaas zal ook in de bovenbouw een bezoekje brengen natuurlijk.   
De week voor het feest ontvangt u nog meer praktische informatie.  
We wensen Sinterklaas alvast een goede reis en tot 5 december! 

 
Nationale Voorleeskampioen 
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en 8 in hun eigen groep 
voorgelezen en samen gekozen wie er door mochten. Gisteren hebben Fedde, Julia, 
Gabriëlla, Kian en Luna voorgelezen in de groepen 4 t/m 6. De kinderen van deze 
groepen waren “de jury” en hebben gestemd. Vandaag is in de hal de winnaar 
bekend gemaakt. De winnaar die ons IKC gaat vertegenwoordigen begin 2020 in de 
volgende ronde is Gabriëlla uit groep 7/8. Van harte gefeliciteerd Gabriëlla en heel 
veel succes!  

 

 
 
 
 

Verkeer en veiligheid  
De bladeren vallen weer van de bomen, de dagen worden korter en afgelopen weekend is de wintertijd weer 
ingesteld. Dit betekent dat kinderen straks weer in het donker richting school moeten fietsen. Om ervoor te zorgen 
dat zij voldoende opvallen in het verkeer, organiseert Veilig Verkeer Nederland jaarlijks de fietsverlichtingsactie in 
Zevenaar. VVN komt langs op de scholen om de fietsverlichting te controleren. Leerlingen die hun fietsverlichting 
goed op orde hebben, maken kans op een nieuwe fiets. De vrijwilligers van VVN komen ook op ons IKC de fietsen 
van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 controleren. Dat zal gebeuren op vrijdag 15 november. Tevens is er door 
onze verkeersouder André van Zwam een sjabloon geplaatst waarbij de leerlingen en hun ouders worden 
geattendeerd op het hebben van de juiste verlichting op de fiets.  
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Nieuwe natuurmethode op IKC De Wissel 
Dit schooljaar is er een projectgroep binnen IKC De Wissel 
die zich buigt over een nieuwe methode voor 
natuuronderwijs. Onze huidige methode is verouderd en 
voldoet niet meer aan de eisen die wij als IKC stellen. 
Momenteel zitten we volop in de uitprobeerfase van een 
nieuwe methode. We zijn ons aan het oriënteren op de 
natuurmethode van Blink (de methode waarmee we ook 
aardrijkskunde en geschiedenis aanbieden). 
Binnen Blink is het mogelijk om de drie vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur als losse vakken 
aan te bieden, maar ook de optie dit geïntegreerd in 
thema’s te doen. Beide manieren worden deze periode 
uitgeprobeerd binnen verschillende groepen waarna we 
gaan proberen een keuze te maken.  

Wereldsterren in groep 7/8 en 8 
De groepen 7/8 en 8 zijn de geïntegreerde manier aan het 
uitproberen met het thema “Wereldsterren.”  
We zijn het thema gestart door te kijken wat wereldsterren 
zijn. Mensen die grote invloed hebben gehad in de tijd 
waarin ze leefden of misschien zelfs nog daarna. In vier 
begeleide leerkrachtlessen hebben de kinderen de 
basiskennis opgedaan. Ieder persoon wordt zowel in een 
historisch als geografisch context geplaatst. Ook hebben de 
kinderen een les gehad over zintuigen (aansluitend bij 
natuuronderwijs). Uiteindelijk zijn de kinderen een eigen 
onderzoek gestart naar een “Wereldster” naar keuze en 
maken ze van deze persoon een beleefmuseum. Een 
museum waarin niet alleen kennis, maar ook het ervaren 
met al je zintuigen centraal staat. Binnenkort opent het 
museum zijn deuren.  

Op vrijdag 8 november tussen 13.00u en 14.00u is iedereen van harte uitgenodigd om naar de resultaten te komen 
kijken. De kinderen presenteren het gemaakte werk, iedereen kan komen kijken/leren en ervaren. De kinderen staan 
in hun eigen museumstand en kunnen vragen beantwoorden en uitleg geven.  We hopen op een grote belangstelling 
bij onze tentoonstelling.  

 

IKC-Raad 
Tijdens de  eerste bijeenkomst dit schooljaar hebben wij gesproken over de startgesprekken, de projectplannen en 
over de informatieavond in de groepen.  Tijdens onze tweede bijeenkomst op 21 oktober hebben wij onder andere 
gesproken over communicatie via Parro, waar zowel leerkrachten als ouders erg positief over zijn. Tevens zijn ook de 
eerste contouren begroting 2020 besproken.  

De volgende IKC-raad vergadering vindt plaats op 9 december aanstaande. Op de website staan de notulen van de 
laatste bijeenkomsten.  

De IKC-raad bestaat uit ouders van kinderen die onderwijs volgen en ouders van kinderen die gebruik maken van de 
opvang op ons IKC. Ook zijn er personeelsleden lid van de raad. Als IKC-raad vertegenwoordigen wij onze achterban; 
kinderen, ouders en personeel.  Heeft u vragen over bovenstaande zaken, mail ons gerust!  

We zijn bereikbaar via het volgende mailadres: ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  

mailto:ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Opvang 
 
BSO 
Wij zijn nog volop bezig met het thema ‘Herfst in het bos’. Uiteraard kunnen bezoekjes aan het bos dan niet 
ontbreken! In het bos zijn verschillende activiteiten gedaan, zo hebben we herfstspullen gezocht, een bosbingo 
gedaan, eekhoorns gespot en gewoon lekker gespeeld! Ook zijn we naar het Horsterpark en de natuurspeeltuin in 
Didam geweest. 
 
Op locatie zijn de kinderen ook druk geweest, zo zijn er kunstwerken ontstaan van herfstbladeren en hebben 
kinderen met hun gevonden eikels en kastanjes mooie dingen gebouwd. Natuurlijk is vrij spelen of een boek lezen in 
de rusthoek ook erg leuk! De komende twee weken gaan wij nog verder met dit thema.   
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Babygroep 
Op de babygroep zijn we gestart met het thema dieren in het herfstbos! Verschillende knutselwerkjes zijn er 
gemaakt waaronder blaadjes vingerverven. Ontdekken met verf staat hier voorop! 
 
Daarnaast hebben we voor de baby’s schattenmandjes gemaakt. 
In elk mandje zit materiaal waarmee de baby kan ontdekken. 
In dit mandje zitten verschillende soorten papier, o.a. bakpapier en 
aluminiumfolie. Onder begeleiding van de pedagogisch 
medewerkers kunnen de baby’s ervaring opdoen met nieuwe 
materialen.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
Peutergroep 

Ook op de peutergroep werken we aan het thema dieren in het herfstbos! Om te bekijken hoe alles eruit ziet, zijn we 
al een paar keer naar het bos geweest! We hebben veel gevonden; Paddenstoelen, eikels, dennenappels en nog veel 
meer. We hebben zelfs een eekhoorntje gezien! Alle herfstmaterialen liggen in de watertafel, zo kunnen kinderen 
ermee tellen, sorteren, of zoals hier op de foto materialen verven! 
 
Ook maken we tijd om bij de kleuters op De Wissel op bezoek te gaan. Samen buiten spelen bij het grote klimrek! 
Daarna hadden we zelfs nog even tijd om mee de klas in te gaan. Gezellig samen fruit eten. Zo raken de peuters 
vertrouwt in de klassen 
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 1 nov  Belangstellenden Nieuwsbrief 3 uit 

Wo 6 nov gr 1 t/m gr 8 Nationaal schoolontbijt 

Do 7 nov OV Vergadering OV De Wissel 

Vr 8 nov Ouders en 
belangstellenden 

Presentatie museum werkstuk door de leerlingen groep 7/8 en 8  
(13.00- 14.00 uur)  

Wo 13 nov gr 1 t/m gr  8 Start 20 weken lang gratis EU-schoolfruit 

Vr 15 nov gr 6 t/m 8 Fietsverlichtingscontrole 

Do 28 nov gr 3 en gr 7/8 en 
ouders uit deze 
groepen 

Wisselpiraat 

Do 5 dec gr 1 t/m gr 8 en onze 
peuters 

Sinterklaasviering op IKC De Wissel 

Vr 6 dec Belangstellenden Nieuwsbrief 4 uit 

Wo 18 dec gr 1 t/m gr 8 en onze 
peuters 

Kerstviering (meer informatie in onze volgende nieuwsbrief) 

Vr 20 dec gr 1 t/m 8 Kerstviering in de hal. Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma 23 dec t/m 
vr 3 jan 2020 

gr 1 t/m 8 Kerstvakantie 

 

 

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. 

 
 
 
 

 
 

 


