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Beste kinderen, ouders en verzorgers,   
 
De voorjaarsvakantie zit er alweer op en de kinderen zijn allemaal weer goed gestart. Hoewel het voorjaar (zeker 
qua temperatuur) al in zicht is, hebben we de afgelopen tijd veel regen en wind te verduren gekregen. Daardoor 
konden we als IKC niet meelopen met de carnavalsoptocht. Erg jammer, zeker ook omdat er door een grote 
groep enthousiaste kinderen en ouders hard gewerkt is aan een hele mooie carnavalswagen.  
 
De komende periode staan er weer een heleboel leuke activiteiten gepland. Gisteren is voor de peuters vanaf 3 
jaar het peutertheater-project gestart, samen met de peuters van De Tamboerijn. Vandaag stond de eerste 
middag van de keuzecursus op de planning. Wat was het gezellig en wat hebben de kinderen hard gewerkt.  
24 maart staat er een ouderavond gepland, hiervoor hebben alle oudsten vandaag een uitnodiging mee naar huis 
gekregen. Met binnenkort ook nog een kijkavond en het Palmpasen, maakt dit weer een gezellige periode vol 
leuke activiteiten. Tussendoor zal er natuurlijk ook weer genoeg gewerkt en geleerd worden.   
 
Voor nu veel leesplezier en alvast een heel goed weekend gewenst.  
 
Vriendelijke groet, 
Jos Boonman 
Directeur IKC De Wissel  
    

Uit de groepen 

 
Nieuw op IKC de Wissel  
Welkom op ons IKC: 
Felix Gerritschen in groep 1A 
Hidde Wintersen in groep 1C 
                                 
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC! 
 
Nieuws uit de kleutergroepen  
“Diep in de zee, diep in de zee, laat ons maar drijven met onze lijven, diep in de zee”. Dit is het bekende liedje uit de 
film/musical: “De kleine zeemeermin”. Tevens is dit ook de titel van ons nieuwe thema voor de aankomende 4 
weken. Wij duiken met onze kleuters de zee in! Wij zijn heel benieuwd welke onderwateravonturen wij gaan 
beleven, het zal vast heel kleurrijk en interessant worden.  
Onze doelen vindt u weer op onze deuren....blub...blub!  
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Terugblik Carnaval op ons IKC  
Vrijdag 21 februari hebben wij op IKC De Wissel carnaval gevierd. We zijn begonnen met onze 
lawaai optocht om onze prins en prinses op te halen. Vervolgens hadden alle groepen een 
eigen programma deze dag. Natuurlijk zullen we het samen hossen en de danslessen van 
meester Jordi ook niet vergeten. Helaas ging onze optocht in Zevenaar vanwege het slechte 
weer niet door. Jammer dat hierdoor ons IKC ook niet kon meelopen. Zeker voor onze 
enthousiaste ouders en leerlingen die hier zo druk mee zijn geweest. Natuurlijk willen wij deze 
groep ouders en kinderen bedanken voor al hun inzet de afgelopen weken!! 
 
 
Palmpasen  
De zondag voor Pasen is in de Christelijke en Katholieke traditie Palmpasen, waarbij de intocht 
van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. Bij die traditie hoort ook het maken van een 
Palmpasenstok met mooie versieringen en een broodhaantje bovenop. Het 
versieren van een Palmpaasstok gaan wij doen op vrijdag 3 april. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 mogen die ochtend hun palmpaasstok mee naar het IKC 
nemen, zodat wij deze kunnen versieren. Voor deze ochtend kunnen wij 
ouderhulp gebruiken. U ontvangt via Parro een berichtje van de groepsleerkracht 
om u in te kunnen schrijven. De stok kunt u zelf maken, of kopen bij een 
bouwmarkt. Hiernaast ziet u een voorbeeld.  
 
Om 13.45 uur lopen de kinderen met hun zelf versierde Palmpaasstok een rondje om De Wissel. Iedereen is welkom 
om dit te bekijken. Wij vragen u dan wel om op het plein plaats te nemen, zodat de stoep vrij blijft. Op deze wijze 
kunnen de kinderen via de stoep een rondje lopen. Ook met betrekking tot de fietsen de vraag deze niet op de stoep 
te parkeren. Alvast bedankt. 
 
Keuzecursus 6 - 13 en 20 maart 
Vandaag is onze keuzecursus gestart. Dit is een onderdeel van ons IKC waar wij veel belang aan hechten. Samen met 
ouders en externen bieden wij de kinderen mooie, leerzame, sportieve en interessante activiteiten aan.  
Dank weer voor alle hulp deze weken!! 
 

Ouders 
 
Terugblik disco georganiseerd door OV  
Vrijdag 7 februari werd er door de Oudervereniging de jaarlijkse disco georganiseerd.  Dit jaar was het thema: 
’Black, white and shine'. Het was wederom een groot succes. Samen met DJ Blijwin hebben alle kinderen lekker 
geswingd. Wij bedanken de OV dan ook weer hartelijk voor dit grote feest. 
 
Sportdag  
Twee weken geleden ontvingen wij het bericht dat de atletiekbaan wordt opgeknapt en per mei dicht zit. Dat 
betekent dat onze geplande sportdag geen doorgang kan vinden. Omdat er eigenlijk geen passende 
uitwijkmogelijkheden zijn waar wij met het gehele IKC terecht kunnen, maakt dat wij helaas het besluit hebben 
moeten nemen om de sportdag dit schooljaar niet door te laten gaan.  
 
Kijkavond 26 maart  
Op donderdag 26 maart staat alweer de tweede kijkavond van dit schooljaar gepland. U bent dan van harte 
uitgenodigd om samen met uw zoon/dochter in de groep naar de lesmaterialen te kijken. Ook de gemaakte werkjes 
van de keuzecursus zijn dan te bewonderen. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma/s van harte welkom. 
De kijkavond is van 18.30 u tot 19.30 u. Wilt u er als ouder/verzorger op letten dat uw zoon/dochter niet gaat 
dwalen in de school, maar in de betreffende groep blijft. 
 
 
 
 



IKC De Wissel schooljaar 2019-2020 
 

Nieuwe studenten   
Mijn naam is Tom en ik ben eerstejaars student van de Pabo op Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem. Elke dinsdag kunnen jullie mij vinden in groep 5 bij juf Jacqueline. Wil je iets vragen 
aan mij, mag dat natuurlijk altijd. Kom gezellig eens langs voor een praatje! 
Groetjes, Meester Tom 
 
Mijn naam is Nikita Masseling en misschien heeft u het al gehoord, of heeft 
u mij al gezien, maar ik loop tot ongeveer het eind van dit schooljaar stage in 
groep 7/8.  Ik ben 18 jaar oud en kom uit Doesburg. Ik zit nu in mijn tweede 

jaar van de PABO. Deze opleiding volg ik op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Naast dat ik het 
leuk vind om voor de klas te staan, ben ik het liefst hele dagen in de sportschool, bij de paarden, 
of in de stad. Ik hou ervan om lekker bezig te zijn. Dit komt goed van pas tijdens de stage. Ik heb 
het de afgelopen dagen al erg naar mijn zin gehad en niet te vergeten al veel geleerd. Ik kijk erg 
uit naar de komende periode met de lieve kinderen van groep 7/8. Mocht u verder nog vragen 
hebben over/aan mij, dan hoor ik dat graag.  
Met vriendelijke groet, Nikita Masseling  
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 17 april zijn de landelijke Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 blijven deze dag 
op het IKC en hebben daar Koningsactiviteiten. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar 
sportpark Hengelder. Dit jaar heeft de organisatie van de Koningsspelen bovenbouw 
gekozen voor een andere opzet. De kinderen krijgen dit jaar clinics van verschillende 
sporten aangeboden. Verdere informatie volgt nog. Maandag 9 maart ontvangen de 
ouders uit de groepen 5 t/m 8 via Parro een uitnodiging waarin ouderhulp gevraagd 
wordt voor deze dag.  
 
Nieuwe keuken 
Net voor de carnavalsvakantie is onze nieuwe keuken geplaatst. Het resultaat mag er 
wezen!! Veel groepen hebben het resultaat al even bewonderd. Gelukkig is de keuken 
door iedereen goedgekeurd! 
 
 

Opvang 
 
Nieuws vanuit de babygroep 
Afgelopen week hebben wij twee nieuwe baby’s mogen verwelkomen! Welkom Pien en Hanna☺ 
 
Deze week zijn wij ook gestart met het nieuwe thema: ‘Rupsje nooit genoeg!’ Op de wand hebben we een grote 
“voel” rups gemaakt met verschillende soorten materialen. Op deze manier stimuleren we ook de sensomotorische 
ontwikkeling van de kinderen.    
 
Nieuws vanuit de peutergroep 
Goed nieuws, vanaf deze week is de peutergroep ook op 
maandagmiddag geopend!!  
 
Ook hebben wij genoten van de carnavalsviering op het IKC. 
Samen met de kinderen van het onderwijs hebben wij de 
polonaise gelopen, wat een feest! Ook hebben wij lekker 
gedanst en gespeeld in de speelzaal. 
 
Ook op de peutergroep hebben wij deze week 3 nieuwe 
kinderen mogen verwelkomen. Welkom Jip, Benja en Jip! 
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Na een gezellige rustige vakantieweek, zijn we deze week begonnen met het thema ‘Rupsje nooit genoeg’. 
Samen hebben we in het grote boek gelezen, wauw wat kan de rups veel eten! Op de groep hebben we een 
fruitwinkeltje gemaakt met al het fruit uit het boek. Ook zijn we alweer druk aan het knutselen. Daarnaast hebben 
we in een stofjes- en papierenbak rupsen verstopt, deze moesten de peuters er met een grote pincet proberen uit te 
halen. Wat kunnen ze dat goed! 
 

 
 
 
 
 

 
Nieuw! Peutertheater 3+  
Elke donderdag in maart kunnen onze peuters (samen met de peuters van De Tamboerijn) vanaf 3 jaar meedoen 
met peutertheater 3+. Peutertheater 3+ bestaat uit vier bijeenkomsten waarin wordt gespeeld, gedanst en gezongen 
aan de hand van thema's uit de belevingswereld van de kinderen. 
 
Het doel van deze theaterlessen is het creëren van een optimale ontwikkelingskans voor kinderen in de leeftijd van 3 
jaar in de kinderopvang, door het aanbieden van veelzijdige en passende beweeg- en speelmogelijkheden. 
Nadoen, spelletjes, vrij toneelspelen, liedjes, versjes, dansen, maar vooral plezier beleven aan het spelen en 
bewegen op muziek staat centraal. De activiteiten stimuleren en ontwikkelen de muzikale, expressieve, emotionele, 
motorische en cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Er is aandacht voor eerste vormen van groepsbewustzijn 
en het zich bewust worden van zichzelf in relatie tot de ruimte om zich heen. 
 
 
Nieuws vanuit BSO 
In de vakantie zijn de kinderen van de BSO enorm druk geweest! 
Er stonden wel drie coach dagen op de planning. Ook zijn de 
kinderen samen met een aantal kinderen van De Tamboerijn 
naar de fruitkwekerij Stokhorst geweest in Groessen. Daar 
vertelde boer Theo ons een heleboel interessante dingen. 
Aan het eind van de rondleiding mochten we helpen appels 
sorteren! Natuurlijk kregen de kinderen ook een glaasje 
appelsap en een appeltje mee voor de terugweg.  
Op de BSO zijn er ook een aantal dingen veranderd. Zo is de 
‘chillhoek’ in de gang een echte leeshoek geworden. Zo worden 
de slapende kinderen van de dagopvang niet langer gestoord.  
In de ruimte van de BSO is er nu plek gemaakt voor een nieuwe 
‘chillhoek’. Ook zijn er twee bouwhoeken gerealiseerd, één voor 
de 7+ kinderen en één voor de kinderen tot 7 jaar. Natuurlijk mag er samen worden gespeeld, maar de oudere 
kinderen hebben nu ook iets meer uitdaging door de moeilijkere constructies.  
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Inrichting IKC De Wissel  
 

- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar op Het Talent  
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op Het Talent 
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar op Het Talent 
- Onderwijs 4-12 jaar op IKC De Wissel 
 
(Pedagogisch medewerkers Het Talent: Kelly, Mirelle, Rochelle en Sharon 
 
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 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  

Vr 13 mrt gr 1 t/m 8 Keuzecursus 2 

Vr 20 mrt gr 1 t/m 8 Keuzecursus 3 

Di 24 mrt Ouders van heel ons 
IKC 

Ouderavond 

Wo 25 mrt gr 1 t/m 8 Studiedag Liemers Novum, alle leerlingen vrij 

Do 26 mrt gr 1 t/m 8 Kijkavond 18.30 – 19.30 uur 

Do 26 mrt gr 1/2B en 6/7 met hun 
ouders/verzorgers  

Wisselpiraat  

Zo 29 mrt gr 1 t/m 8 Zomertijd, klok 1 uur vooruit 

Do 2 april gr 7 Theoretisch verkeersexamen   

Vr 3 april Belangstellenden Nieuwsbrief 8 uit 

Vr 3 april gr 1 t/m 8 Palmpasen 

Di 7 april gr 7 Praktisch verkeersexamen 9.00 – 13.30 uur 

Vr 10  t/m ma 
13 april 

gr 1 t/m 8 Goede Vrijdag en 2de Paasdag; alle leerlingen vrij 

Overig Nieuws 
Hey hoi ! 

Waarschijnlijk ken je mij nog niet. Mijn naam is Score de Kangoeroe. 
Ik organiseer samen met mijn vriendjes Jumper, Funny en Spurt een sportief feestje bij KV de 
Zwaluwen. Ik nodig jou hierbij uit om met ons mee te doen. We gaan gezellige en sportieve 
spellen doen en leren hoe we de bal in de korf kunnen gooien. Best moeilijk hoor maar met 
veel oefenen gaat het je echt wel lukken. Kom zaterdagochtend 7 maart om 9.00 uur in je 
sportieve outfit bij ons in sporthal Lentemorgen. Ervaar eens hoe leuk het is om met ons mee 
te doen. Je ouders mogen natuurlijk ook mee. 
Er staat koffie met iets lekkers voor hun klaar. Aanmelden is niet nodig. Zie ik je dan?! 
Groetjes en tot ziens !!! 

Wie: jongens en meisjes 3 t/m 6 jaar 
Mail: ledenwerving@dezwaluwen.nl 

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