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Nieuwsbrief 

]  

 6 december 2019 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
Hierbij alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
De maand december is reeds aangebroken. Een echte feestmaand. Ook op IKC 
De Wissel is dit altijd een heel gezellige periode. We begonnen deze maand 
natuurlijk gisteren met een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Nu Sinterklaas weer 
naar Spanje is vertrokken, zullen we IKC De Wissel in kerstsfeer gaan brengen. 
We sluiten dit jaar af met een gezellig kerstdiner op woensdagavond 18 december en de kerstviering op 
vrijdagochtend 20 december. Na al deze leuke activiteiten start voor iedereen op vrijdag 20 december om 12.00 uur 
de kerstvakantie. Een mooie periode om te genieten van de gezellige tijd samen met familie en vrienden.  
 
Nog even twee weken er flink tegenaan en dan kan iedereen genieten van een welverdiende kerstvakantie.  
 
Namens het team van IKC De Wissel willen wij  
de kinderen, ouders en andere betrokkenen alvast  
een heel goed Kerstfeest toewensen en een spetterend,  
gelukkig, gezond en liefdevol 2020. 
 
Vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
       

Uit de groepen 

 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Nu Sinterklaas weer op de stoomboot terug naar Spanje zit, gaan wij ons langzaam richten op Kerstmis. Dat doet ons 
direct beseffen dat het nog maar heel kort is tot de kerstvakantie. Wat is het toch snel gegaan. Wij hebben drie fijne 
kleutergroepen, waar er ontzettend hard en enthousiast gewerkt wordt. De kleuters genieten ook enorm van onze 
kleutergang en alle nieuwe materialen. Voor de kerstdoelen verwijzen wij u naar onze kleuterdeuren. Wij gaan 
samen genieten van dit kerstfeest. 
 
Terugblik Sinterklaasfeest op ons IKC 
Het was deze weken wel even spannend, want op wie was Piet Valentino nou verliefd? 
Wie wilde hij graag meenemen naar Spanje? Piet Valentino kwam met een schoentje van 
de juf en een mooie bos rozen naar ons IKC. Daar werd hij herenigd met juf Authum. 
Helaas kon juf Authum niet mee, want ze kan groep 1/2C natuurlijk niet in de steek laten. 
Gelukkig snapte Piet Valentino dit ook wel. Wel hebben ze samen nog even een dansje 
gemaakt en Piet Valentino ging daarna met de andere pieten en Sinterklaas de groepen 
bezoeken op ons IKC. Ook onze peuters werden niet vergeten natuurlijk!! Voor de 
groepen 1 t/m 5 was er een programma in circuitvorm en de groepen 6 t/m 8 vierden het 
in de eigen groep met zelfgemaakte surprises. Wij kijken terug op een heel gezellig 
Sinterklaasfeest. 
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Dansworkshops  
Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal 
niveau. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas 
dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de 
kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Dit schooljaar staat de discipline dans op het 
programma. Juf Eliette zal in de decembermaand in iedere groep 1 dansles geven. In februari vindt de tweede ronde 
plaats.  In het nieuwe schooljaar wordt dit met 2 lessen gecontinueerd om daarna samen een dansvoorstelling te 
kunnen geven.  
 
Schoolschaatsen 
Vanaf 7 december 2019 tot 4 januari 2020 is er een schaatsbaan voor alle inwoners van Zevenaar e.o. Deze komt op 
de parkeerplaats aan de Oude Doesburgseweg (kermisterrein). Er is een mogelijkheid voor scholen om gebruik te 
maken van deze ijsbaan. Een mooie kans om onze leerlingen de gelegenheid te geven om samen met klasgenoten 
veel schaatsplezier te beleven. Wij waren dan ook erg verheugd om te horen dat wij met de groepen 4 t/m 8 op 
woensdag 11 december mogen komen schaatsen. We hebben de baan voor ons alleen van 11.30 uur t/m 13.30 uur. 
Wij zullen om de beurt met de groepen gaan schaatsen. (Ski)handschoenen zijn verplicht! Mochten er leerlingen zijn 
die zelf schaatsen hebben (geen noren), dan mogen die meegenomen worden.  
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Kerstfeest op ons IKC 
 
Levende kersstal  
Na het gezellige Sinterklaasfeest komen we nu toch langzamerhand samen in de kerstsfeer. De kerststal in onze 
sfeervolle hal komt tot leven en in alle klassen komen mooi versierde bomen en lichtjes. De levende stal begint op 
maandag 16 december. Vier ochtenden zal de stal gevuld zijn met echte spelers. De spelers worden om 08.00 uur 
op ons IKC verwacht. Op de deur van iedere klas kunt u lezen wie er wanneer aan de beurt is, ook wanneer de groep 
van uw kind gaat optreden naast de levende stal. De leerkrachten zullen u hier ook nog 
over informeren via een Parro bericht. 
U kunt komen kijken vanaf 8.20 uur. Voor de kleuters staan er banken klaar, zodat zij de 
stal goed kunnen zien. De kleuterjuffen vangen de kleuters hier op.  
 
Kerstdiner  
Woensdag 18 december gaan alle kinderen groepsdoorbroken een leuke placemat maken 
voor het kerstdiner. De leerlingen nemen woensdag 18 december een bord, bestek en een beker (en evt. bakje) mee 
voor het buffet. De kerstviering in de groepen is op woensdag 18 december van 17.30 uur tot 19.00 uur. De deur 
gaat open om 17.15 uur. De hapjes voor het buffet kunt u dan in de groep brengen. Enkele tips: Als u 10 hapjes voor 
de groep van uw kind maakt, is dat echt meer dan voldoende.  
De voorkeur gaat uit naar kleine handzame hapjes zoals: pannenkoekjes, gehaktballetjes, croissantjes, gevulde 
eieren, cakejes, kleine tosti’s, appelflapjes, wrapjes enzovoort. Er hangt vanaf donderdag 12 december een 
intekenlijst op de deuren van de lokalen; overlegt u even met de leerkracht over kinderen met een allergie.  
 
Buitenactiviteit tijdens en na kerstdiner  
Om al in gezellige kerstsferen te komen, nodigen wij u als ouder/verzorger vanaf 18.30 uur uit op ons schoolplein. 
Hier staat een gezellig kraampje waar u wat lekkers wordt aangeboden. Onder het genot van een glaasje glühwein of 
chocomel kunt u tevens genieten van een optreden van ons eigen kerstkoor. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren weer 
open en mag u naar binnen om uw kind(eren) weer in de eigen groep op te halen. De leerkrachten blijven rustig 
wachten in de groep totdat iedereen weer is opgehaald. Dus mocht u meerdere kinderen op moeten halen, dan is 
dat geen probleem.  
 
Kerstspel  
Vrijdagochtend 20 december is er voor de leerlingen en leerkrachten een gezamenlijke 
viering in de hal. De ouders van de kinderen die meespelen in het kerstspel zijn van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. Het spel begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 09.30 uur. Om 12.00 uur begint voor alle 
kinderen de kerstvakantie. 
 
 

Ouders 
 
Kascontrole 
Kortgeleden heeft de kascontrole van de oudervereniging (OV) weer plaatsgevonden. De kascommissie heeft de 
boekhouding van het schooljaar 18/19 goedgekeurd. Complimenten voor de penningmeester van de OV.   
 
Lopers oud papier enorm bedankt!! 
De ouderbijdrage is voor de OV de grootste inkomstenbron. De ouderbijdrage 
wordt volledig besteed aan activiteiten voor de kinderen. Omdat de OV het 
belangrijk vindt om veel voor de kinderen te organiseren, is het heel fijn dat er ook 
nog geld wordt binnengehaald middels het ophalen van oud papier. Iedere eerste 
maandag van de maand zijn er ouders van ons IKC die in weer en wind voor ons in 
de wijk oud papier ophalen. Wij zijn hier dan ook héél blij mee en willen deze 
TOPPERS enorm bedanken!!!   
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPhtT9-oXfAhXIZVAKHdDIAUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.houtenplezier.nl/a-49982745/holztiger-sets-pasen-en-kerst/holztiger-complete-kerststal/&psig=AOvVaw2yekAJX8XBOn-zg69M39C7&ust=1544005476562757
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr48XH76bJAhUCtxQKHXmLDggQjRwIBw&url=http://www.ijssalonkees.nl/kerst-2014/&psig=AFQjCNHCrFBwaL_a345IOFdoP4KxiqfUfA&ust=1448379305663365
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Noodnummer 12 en 13 december  
Vanwege een aantal noodzakelijke ICT-aanpassingen, zijn wij donderdag 12 en vrijdag 13 december niet verbonden 
met het internet en is er waarschijnlijk ook geen telefoonverkeer mogelijk. Wij zijn deze dagen te bereiken via het 
telefoonnummer van meester Daan 0646482551. Waar mogelijk graag Parro gebruiken en dit telefoonnummer 
alleen in geval van nood. Juf Daisy zal deze dagen voor groep 8 staan, zodat Daan vanuit zijn rol als ICT coördinator 
kan ondersteunen bij de geplande ICT werkzaamheden.   
 
IKC De Wissel in de carnavalsoptocht 
Ook dit jaar lopen we met IKC De Wissel weer mee in de carnavalsoptocht. De kinderen mochten dit jaar uit drie 
thema’s kiezen. Na klassikale stemming werd uiteindelijk “De Wissel loopt niet mee” het thema van dit jaar. 
We lopen niet, maar zijn natuurlijk wel aanwezig! We kunnen meevliegen, galopperen, rijden, varen, enz., enz. 
Bedenk zelf een leuke manier om aan de optocht mee te doen en kom een avond mee helpen met klussen.  
We hebben er erg veel zin in. Uiteraard zijn er nog steeds kinderen en ouders welkom. Want naast hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd, geldt natuurlijk ook dat vele handen licht werk maken. Dus wil(len) je kind(eren) meelopen en kan 
jij een kwast vasthouden? Meld je dan aan via erik.ordelman@gmail.com.  
 
Om het een en ander aan te kunnen schaffen (verf, kleding, eten, drinken, etc) vragen we wel een bijdrage van € 5,- 
per deelnemer. 
 
Alaaf, Carnavalsgroep De Wissel (groep ouders van IKC De Wissel)  
 
PS Wisten jullie al dat IKC De Wissel vorig jaar de aanmoedigingsprijs gewonnen heeft? Dat smaakt naar meer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technoplaza zoekt vrijwilligers 
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de leerlingen van 
onze school uit de groepen 7 en 8 gaan hier 4x per jaar met veel enthousiasme naar toe.          
De leerlingen worden in het lokaal door vrijwilligers begeleid en maken in kleine groepjes een 
werkstuk. Technoplaza is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wellicht kunt u ons helpen of kent u 
iemand die dit wil. Technische ervaring is niet nodig. 
 

mailto:erik.ordelman@gmail.com
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Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun 
keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk 
op jonge leeftijd leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Dat is nodig 
omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Wist je trouwens dat 
75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan uitoefenen met een techniek die nu 
nog niet bestaat? 
Een kleine 1500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 (10 tot 12 jaar) maken bij Technoplaza zoveel mogelijk zelfstandig 
werkstukken. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen basisschool en alle materialen zijn in het lokaal aanwezig. 
De leerlingen komen of ’s ochtends of in de vroege middag en zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en 
gemotiveerd. Er wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines. 
De kleine groepjes leerlingen worden begeleid door een vrijwilliger. Technoplaza hecht belang aan een fijne 
werksfeer. Het belonen van vrijwillige inzet vinden zij zeer belangrijk. Denk aan het verzorgen van een traditioneel 
kerstpakket, het versturen van een verjaardagskaart en het organiseren van een informatief bedrijfsbezoek met 
aansluitende borrel. 
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met Tom Teunissen 
(tom.teunissen@liemersnovum.nl) of Joost Grol (joost.grol@liemersnovum.nl).  
Natuurlijk bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken. Technoplaza is gevestigd in het Liemers College 
Landeweer te Zevenaar (Industrieterrein 7Poort / Stationspoort 36) 

 

Opvang 
 
Andere uitstraling locatie Het Talent 
Heeft u het al gezien? Op locatie Het Talent, de locatie waar de baby’s, 
peuters en de BSO van ons IKC worden gehuisvest, is de afgelopen 
periode hard gewerkt. Alle ruimtes zijn voorzien van een nieuwe vloer, 
waardoor deze locatie een nog warmere uitstraling heeft gekregen. 
 
Bent u op zoek naar opvang (baby-, peuter- en/of buitenschoolse 
opvang), dan is het zeker meer dan de moeite waard hier eens een kijkje 
te komen nemen. Behalve een fijne en huiselijke uitstraling, vaste 
gezichten qua medewerkers, werken wij hier ook heel intensief aan de 
doorgaande lijn 0-13 jaar.  
Zo werken bijvoorbeeld de peuters van ons IKC veel samen met de 
groepen 1 en 2, waardoor de kinderen elkaar leren kennen en de peuters 
locatie De Wissel leren kennen. Hierdoor is de stap naar groep 1 straks 
helemaal niet meer zo groot.    
 
Heeft u interesse en/of zijn er bepaalde vragen, dan kunt u hiervoor altijd 
contact opnemen met Jos Boonman 
directie.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tom.teunissen@liemersnovum.nl
mailto:joost.grol@liemersnovum.nl
mailto:directie.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
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Baby- en peuteropvang 
Donderdag 5 december vierden wij het sinterklaasfeest! Wat een gezellige en drukke opkomst! Er waren papa’s, 
mama’s en zelfs opa’s en oma’s. De kinderen hebben laten zien wat zij allemaal geleerd hebben; over daken lopen, 
pakjes door de schoorsteen gooien, zich verkleden als een echt pietje of sinterklaasje en zijn er een aantal mooie 
liedjes gezongen voor de piet! Voor alle kinderen had piet een mooi cadeau meegenomen, namelijk een reuze lichte 
stuiterbal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO 
Afgelopen weken zijn de kinderen van de BSO druk in de weer geweest om de BSO mooi te maken voor sinterklaas! 
Zij hebben geholpen met de vlaggen op te hangen, de sint hoek in te richten en zijn er ook prachtige 
raamschilderijen gemaakt voor sinterklaas. Naast de versieringen, zijn er ook een heleboel(!) tekeningen en 
knutselwerkjes gemaakt voor in de schoen, of om zelf aan sinterklaas en zijn pieten te geven.  
 
Volgende week starten wij met het thema ‘Winterwonderwereld’. De kinderen 
die zich hebben opgegeven, gaan volgende week in groepjes schaatsen. De 
kinderen hoeven géén eigen schaatsen mee te nemen, deze krijgen ze bij de 
schaatsbaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inrichting IKC De Wissel  
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar op locatie Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op locatie Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-13 jaar op locatie Het Talent 
- Onderwijs 4-13 jaar op IKC De Wissel (locatie Westeinde 101) 
 

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 

 
 

mailto:info@zonnekinderen.nl
http://www.zonnekinderen.nl/
mailto:/%20dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
http://www.dewisselzevenaar.nl/
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Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 6 dec belangstellenden Nieuwsbrief 4 uit 

Wo 11 dec Gr 4 t/m 8 Schoolschaatsen op parkeerplaats aan de Oude Doesburgseweg         
(kermisterrein) van 11.30 u tot 13.30 uur 

Di 17 dec Betrokkenen Jeugdverpleegkundige Wendy de Geest op school 09.00 - 12.00 uur 

Wo 18 dec Peuters t/m gr. 8 Kerstviering  

Vr 20 dec Gr 1 t/m 8  Kerstviering in de hal, kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma 23 dec t/m 
vr 3 januari 

Gr 1 t/m 8 Kerstvakantie 

Ma 6 jan / Di  
7 jan 

Gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Do 9 jan OV Vergadering OV De Wissel  

Vr 10 jan Belangstellenden Nieuwsbrief 5 uit 

 

Overig nieuws 
 

 

 
 

13, 14 en 15 december is er weer het Winterweekend in het centrum van Zevenaar! 

Op vrijdagavond 13 december is er een kerstlichtjesoptocht door het centrum. Vind je het leuk om mee te lopen? 
Neem dan je eigen lichtje mee. We verzamelen om 18.15 uur bij de kerstboom op het horecaplein. Geef je snel op! 

Mail naar kleinewereld@zonnekinderen.nl of op Facebook bij Zevenaardestadin en bij Kinderopvang Zonnekinderen. 
We verzamelen om 18.15 uur en de tocht begint om 18.30 uur, rond 19.30 uur eindigt de tocht bij de ijsbaan. 
Vermeld je naam, leeftijd, en het aantal personen met wie je de tocht gaat lopen! Wanneer er bijzonderheden zijn 
waar wij rekening mee moeten houden, horen we deze ook graag. 

Wees er snel bij want VOL = VOL! Met inschrijving voor deze activiteit geeft u toestemming voor het gebruik van 
eventueel beeldmateriaal van uw zoon/dochter dat tijdens de activiteit kan worden genomen. 


