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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
We zijn alweer op de helft van het schooljaar! Afgelopen periode stond niet alleen in het teken van snotneuzen en 
hoestbuien, maar werden er ook weer volop resultaten gemeten. Daarvoor gebruiken we op ons IKC het Cito-
leerlingvolgsysteem. De resultaten bespreken we twee keer per jaar tijdens de schoolzelfevaluatie.   
Terwijl de kinderen afgelopen dinsdag vrij waren, hebben wij deze tijd gebruikt voor de schoolzelfevaluatie. We 
blikken dan terug op de afgelopen periode en kijken hierbij naar de resultaten/vorderingen van de individuele 
kinderen en de groepen. Dit vergelijken we vervolgens met het landelijk niveau van vergelijkbare scholen. Aan de 
hand van onze bevindingen worden onze onderwijsplannen waar nodig bijgesteld en stellen we nieuwe doelen voor 
de komende periode. In de onderwijsplannen beschrijven we op welke manier we hiermee aan het werk gaan en 
hoe wij dit weer evalueren. 
 
Niet alleen wordt er hard gewerkt, er staan ook weer leuke en gezellige dingen op de planning. Vanavond de disco 
georganiseerd door onze OV en binnenkort natuurlijk ook weer carnaval. De voorbereidingen zijn dan ook in volle 
gang. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de geplande activiteiten tijdens carnaval. Na alle carnavalspret 
is het tijd voor de welverdiende voorjaarsvakantie.  
 
Veel leesplezier en alvast een heel goed weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
 
     

Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Welkom op ons IKC:  
Milan Moorman in groep 1A 
                                     Wij wensen jou veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
Onze kleuters zijn deze week met een nieuw thema gestart. De weken tot aan de 
carnavalsvakantie gaat het over het circus. In elke groep staat er een circustent en zijn 
er genoeg attributen om dit thema verder uit te werken. Zo worden er leuke werkjes 
gemaakt, treden de kinderen op, worden er boekjes gelezen en liedjes gezongen. 
Onze kleuters genieten enorm van dit vrolijke en kleurrijke thema.  
Zo komen we langzamerhand ook een beetje in de stemming voor carnaval.  
Onze doelen vindt u weer op onze deur. 
 
 
Schoolbowlen  
Vanuit ons IKC doen er op dit moment drie teams mee aan de voorrondes. De halve finale is op woensdag 19 
februari a.s. van 14.30 uur – 17.00 uur en de finale van 17.00 uur tot 18.00 uur. De prijsuitreiking zal om 18.00 uur 
zijn. Wij wensen onze teams heel veel succes. 
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Nationale Voorleeswedstrijd  
Op zaterdag 15 februari gaat onze voorleeskampioen Gabriëlla Kroesen ons IKC vertegenwoordigen bij de 
voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze zal gehouden worden in Lobith. Wij wensen Gabriëlla veel 
succes! 
 

Ouders 
 
Nieuwe rapporten 
Op 20 februari zullen de kinderen vanaf groep 2 een nieuw rapport meekrijgen.                         
Dit schooljaar hebben wij op ons IKC gekeken naar de vormgeving van de rapporten.                 
We hebben met ons team gekeken naar de benaming van de vakgebieden en wat we 
belangrijk vinden om te benoemen. Zo is het stukje ’algemeen’ aangepast en benoemen 
we dit nu als ’sociaal-emotionele ontwikkeling’ en ‘werkhouding’.  In het nieuwe rapport is 
een toelichting te lezen over de onderdelen die we in het rapport benoemen. Verder 
willen we de rapporten persoonlijker maken. De kinderen maken vanaf groep drie voor het 
aankomende rapport allemaal een tekening met de opdracht: ’Dit wil ik later worden.’  We 
zijn benieuwd naar de mooie tekeningen!  
 
Stagiaires op ons IKC: 
 
Mijn naam is Vincent Meijer en ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Arnhem. Het komende half 
jaar ga ik stagelopen in groep 6 bij juf Chantal. Dit zal op de woensdag zijn tot aan de 
zomer. Ik volg de pabo-opleiding in Doetinchem op het Iselinge. Ik zit in het eerste jaar 
van de deeltijd. Dit betekent dat ik twee avonden naar school ga. Daarnaast werk ik drie 
dagen in de week als onderwijsondersteuner in het speciaal onderwijs in Didam. Ik ben 
sportief, voetbal is toch wel mijn grootste liefde.  
 
 

Mijn naam is Jasmin Goschnick. Ik ben 32 jaar en woonachtig in Zevenaar. Ik zit nu in het 
tweede leerjaar van de deeltijdopleiding PABO bij Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het 
komende half jaar mag ik stage lopen in groep 8B bij meester Daan. Elke dinsdag zal ik hier te 
vinden zijn. De laatste maanden van de basisschool kunnen best spannend zijn. Naast hard 
werken en samen veel leren, wil ik graag bijdragen aan een positieve sfeer in de klas.  
 
Vorige week heb ik al kennis mogen maken met deze leuke groep kinderen. Ik heb er 
ontzettend veel zin in! 
 

Keuzecursus  
De voorbereidingen zijn in volle gang voor onze keuzecursus op vrijdag 6, 13 en 20 maart. Dit jaar kunnen onze 
leerlingen weer uit verschillende knutselwerken en technieken kiezen, maar ook zal er een bootcamp worden 
gehouden, programmeren van robots, danslessen, sporten in de sportschool (Fitnesscentrum Zevenaar), solderen en 
nog veel meer. Er hebben zich inmiddels genoeg ouders of opa’s en oma’s aangemeld om te komen helpen! Hier zijn 
wij erg blij mee. De hulpouders/opa’s/oma’s ontvangen binnenkort verdere informatie. 
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Carnaval              
Het is weer zover, carnaval staat voor de deur. Dit brengt altijd een 
hoop gezelligheid en plezier met zich mee. Ook op ons IKC hossen wij 
mee. Hieronder vindt u informatie over ons carnavalsfeest. 
 
Op vrijdag 21 februari is het carnavalsfeest. De kinderen komen dan 
verkleed op school. Zodra iedereen ’s ochtends op school is  
(jas aanhouden), gaan we vanuit de klas een lange optocht maken. Dit wordt een grote ‘lawaaioptocht’ met 
potten/pannen, lepels, toeters en/of andere instrumenten. Dit mag uw kind die dag meenemen om zoveel mogelijk 
lawaai te maken door de straten. We gaan met het hele IKC de Wisselprins- en prinses ophalen! Er zijn ook 2 narren, 
zij lopen voorop in de optocht. Als ouder/verzorger bent u van harte welkom om onze optocht te bewonderen en te 
beluisteren. 
 
Ook dit jaar hebben wij als IKC weer de regel dat er geen ‘nepwapens’ en serpentines meegenomen mogen worden. 
We willen er een gezellige en vrolijke dag van maken. De OV zorgt ervoor dat alle kinderen in de ochtend wat lekkers 
te eten en te drinken krijgen, het is dus niet nodig om drinken/fruit mee te geven. 
 
Alle kinderen hebben om 12.00 uur vakantie en lunchen thuis. Alaaf! 
 
Save the date Dinsdag 24 maart 2020!! 
Dinsdag 24 maart organiseert de werkgroep ouderbetrokkenheid een avond voor alle ouders/verzorgers van ons IKC.  
 
Tijdens deze avond staan drie thema’s centraal:” Rouw & Verdriet, Voeding en Taal”.  
 
Merle Leenders komt vertellen over voedings-en eetproblemen, voedselallergieën en intoleranties (kinderen met 
buikklachten) 
 
Liesbeth Timmerije vertelt over spraak en taal in combinatie met de leesvoorwaarden en het lezen (leesproblemen). 
 
Mariëtte Huizinga is deskundig op het gebied van rouw en verlies bij overlijden en echtscheiding. Zij vertelt onder 
andere wat dit doet met kinderen en hoe wij als volwassenen kinderen beter kunnen begrijpen en helpen. 
 
Deze avond is in twee gedeeltes, zodat u in de gelegenheid bent om bij twee sprekers binnen te lopen. Tussendoor is 
er een korte pauze.  
 
We hopen dat deze avond u interessant lijkt, u de datum alvast noteert in uw agenda, zodat we veel 
ouders/verzorgers mogen ontvangen. Meer informatie volgt spoedig middels een officiële uitnodiging.  
 

Jubileum Jolanda 
Onze administratief medewerkster Jolanda Westendorp 
was 1 februari jl. 12,5 jaar in dienst van het onderwijs én 
ook bij ons bestuur. Hiervan is zij ongeveer 9 jaar 
werkzaam bij ons op De Wissel. Wij hopen dat Jolanda 
ons nog vele jaren blijft ondersteunen. Proficiat! 
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Opvang 
 
Nieuwe collega IKC De Wissel locatie Het Talent 
Onlangs heeft onze collega Nathalie Helmes, onderwijsassistente groepen 1/2 en medewerker opvang IKC De Wissel 
locatie Het Talent, aangegeven zich graag op één aspect te willen richten en zich als onderwijsassistente verder te 
willen ontwikkelen binnen ons IKC. Omdat het binnen ons IKC mogelijk was deze stap te maken, zijn wij voor onze 
opvang op zoek gegaan naar een nieuwe collega. Een nieuwe collega die met name de BSO uren van Nathalie over 
kan nemen, maar ook op de baby- en peutergroep inzetbaar is.  

Blij zijn wij u te melden dat wij een zeer enthousiaste en kundige nieuwe collega hebben gevonden. Per 1 maart zal 
Sharon Verbruggen het team van IKC De Wissel komen versterken. Vanaf dat moment zal Nathalie de volledige stap 
maken naar het onderwijsgedeelte van ons IKC.  

Omdat u misschien wel benieuwd bent naar deze nieuwe collega, hier alvast een korte 
introductie.  
 
Mijn naam is Sharon Verbruggen en ik ben 25 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend in 
Zevenaar. Ik werk nu 3,5 jaar binnen Zonnekinderen, momenteel op een IKC in Huissen.Per 1 
maart mag ik het team van IKC De Wissel komen versterken. Ik zal werkzaam zijn op locatie 
Het Talent, met name op de BSO, maar ook inzetbaar op het KDV en de peutergroep.  

 
Het lijkt mij heel leuk om binnen dit team te mogen werken en nieuwe ouders en kinderen te 
leren kennen. Mijn motto is dan ook: ‘Ieder kind is uniek’. Ik vind het fijn deel uit te mogen 
gaan maken van de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind(eren). Mochten er nog 
vragen zijn, kom dan gerust naar mij toe. Ik heb er heel veel zin in, tot in maart! Groetjes 
Sharon Verbruggen  
 
Vanzelfsprekend zullen wij de komende periode gebruiken om alle zaken goed over te dragen. 
Ouders/verzorgers van onze opvang hebben dit bericht eerder al via Kindplanner ontvangen.  

 
Nieuws vanuit babygroep 
Op sommige momenten is er tijd voor samenspel tussen de peuters en baby’s. De peuters weten precies hoe alle 
baby’s heten! Zo leuk om te zien hoe deze interacties verlopen. De baby’s vinden dit natuurlijk reuze interessant!  
Hiernaast een mooie foto! 

Nieuws vanuit de peutergroep 
Ook op onze peutergroep zijn we begonnen met het 
thema Circus. Maar wat betekent circus nu eigenlijk? 
Eerst hebben we een filmpje bekeken waarin we hebben 
gezien dat er een clown is, een directeur en er zelfs 
koorddansers zijn. Het koorddansen moesten we 
natuurlijk zelf ook even proberen! Dat was nog best 
ingewikkeld. Daarnaast hebben veel peuters een clown 
gemaakt. Het eigen gezicht maar dan met rode neus, 
mooie hoed en strik. Wauw wat knap! 
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Nieuws vanuit BSO 
Op de BSO zijn wij druk bezig met het thema ‘Kinder NME’. Natuurcoach Susan is met een aantal kinderen van de 
BSO naar de bult geweest om de wind te onderzoeken! De kinderen konden zo ontdekken uit welke richting de wind 
komt en/of je wond kunt vangen? Onderstaande kinderen kwamen hierachter!   
 
Ook hebben we zwerfbingo gespeeld. Dit gevonden zwerfafval hebben we na afloop natuurlijk in de prullenbak 
gegooid. Ook hebben we vogels gespot met verrekijkers en zijn er heerlijke truffelbolletjes gebakken door de 
kinderen!  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inrichting IKC De Wissel  
 
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-2 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, hoofdlocatie. 
 
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/


IKC De Wissel schooljaar 2019-2020 
 

 

Agenda 

 
DATUM WIE? ACTIVITEIT 

Vr 7 febr Belangstellenden Nieuwsbrief 6 uit 

Vr 7 febr gr 1 t/m 8 Disco avond georganiseerd door de OV  
Groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C van 16.00 tot 17.00 uur 
Groepen 3,4, 4/5 en 5 van 18.00 tot 19.30 uur 
Groepen 6, 6/7, 7/8 en 8 van 20.00 tot 21.30 uur 

Di 11 febr gr 4 Juf Antoinette viert haar verjaardag 

Do 13 febr gr 4/5 en gr 5 en 
ouders/verzorgers 
uit deze groepen 

Wisselpiraat 

Do 20 febr gr 2 t/m 8 Rapport mee 

Vr 21 febr Heel IKC Carnavalsviering. Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Ma 24 febr t/m 
vr 28 febr 

gr 1 t/m 8 Carnavalsvakantie 

Ma 2 mrt gr 1 t/m 8 Luizencontrole 

Do 5 mrt OV OV vergadering IKC De Wissel  

Vr 6 mrt gr 1 t/m 8 Keuzecursus 1 

Vr 6 mrt Belangstellenden Nieuwsbrief 7 uit 

Ma 9 mrt IKC raad Vergadering IKC raad De Wissel  

 
 

Overig nieuws 
 
 

Indoor Mix training 

Zelf meemaken hoe leuk korfbal is? 

 
Maandag 17 februari organiseren wij voor jou een MIX korfbaltraining. Kinderen vanaf 6 t/m 17 jaar zijn 
hierbij van harte uitgenodigd. Deze MIX training is geheel GRATIS!  

Wanneer: maandag 17 februari  

Waar: Sporthal Heerenmäten, Zevenaar  

Tijden: aanvang 18.30 uur  
 
einde 19.30 uur - kinderen 6 t/m 10 jaar  

einde 20.00 uur - kinderen 11 t/m 17 jaar 

 
Ga voor meer informatie naar www.dezwaluwen.nl  

 

 

 

 
 

 

http://www.dezwaluwen.nl/

