
 
 

  



 
  

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Wat een feest, wat een feest, 
Sinterklaas is langs geweest! 
Er waren ook wat pieten bij,  
zakken gevuld met lekkernij. 

 
Alle kinderen van ons IKC zijn enorm verwend, 

daar staat het Sinterklaasfeest natuurlijk ook om bekend.  
Voor alle medewerkers zat er ook nog een kleinigheidje bij,  

dat maakte ons allemaal nog extra blij! 
 

Nu we het Sinterklaasfeest hebben gevierd,  
wordt alles vanaf volgende week alweer in het thema Kerst versierd.  

De bomen, lampjes en slingers komen de groepen weer in, 
en dat is dan pas het begin! 

Er staan mooie activiteiten in het verschiet,  
ondanks corona willen we wel dat iedereen zoveel mogelijk geniet. 

Kerst blijft een bijzondere, sfeervolle periode in het jaar,  
dat zullen we dan dus ook vieren met elkaar.  

Helaas is het dit jaar zonder ouders en zonder traditionele kerstdiner,  
maar gelukkig kwam de kerstcommissie met een goed idee!  

Een kerstlunch in de eigen groep verzorgd met hulp van de OV, 
zo is iedereen hopelijk alsnog tevree. 

 
We zitten in december en het eind van 2020 is nu echt in zicht,  

rest mij nog een ding voor het afronden van dit gedicht. 
Ik wens u allen fijne, warme, gezellige kerstdagen en een mooie jaarwisseling, 

in een vakantie zonder al te veel verveling. 
Hopelijk zien we iedereen gezond weer terug in het nieuwe jaar,  

zodat we 2021 goed kunnen beginnen met elkaar. 
 

Voor de laatste keer van dit kalenderjaar wens ik u veel leesplezier,  

en een heel fijn Sinterklaasweekend gewenst, allemaal op uw eigen manier.   

 

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel 

 

 

Schooljaar 2020-2021 



 
 

 

 

 

 

Maandag 
 

30-11-2020 

Dinsdag 
 

1-12-2020 

Woensdag 
 

02-12-2020 

Donderdag 
 

03-12-2020 

Vrijdag 
 

04-12-2020 

Zaterdag 
 

05-12-2020 

Zondag 
 

06-12-2020 

Schatkamer 
geopend 
 
 

 Schatkamer 
gesloten 
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Sinterklaas - 
viering 

  

Maandag 
 

07-12-2020 

Dinsdag 
 

08-12-2020 

Woensdag 
 

09-12-2020 

Donderdag 
 

10-12-2020 

Vrijdag 
 

11-12-2020 

Zaterdag 
 

12-12-2020 

Zondag 
 

13-12-2020 

18:45 uur 
Informatie 
avond 
nieuwe 
ouders 

  
 

Juf Mirelle 
jarig (Het 
Talent) 

   

Maandag 
 

14-12-2020 

Dinsdag 
 

15-12-2020 

Woensdag 
 

16-12-2020 

Donderdag 
 

17-12-2020 

Vrijdag 
 

18-12-2020 

Zaterdag 
 

19-12-2020 

Zondag 
 

20-12-2020 

 
 

 Kerstkaarten 
maken 
 

Kerstviering 
in de hal. 
 
Kerstlunch  

Kinderen om 
12.00 uur uit. 
Start kerst- 
vakantie 

  

Maandag 
 

21-12-2020 

Dinsdag 
 

22-12-2020 

Woensdag 
 

23-12-2020 

Donderdag 
 

24-12-2020 

Vrijdag 
 

25-12-2020 

Zaterdag 
 

26-12-2020 

Zondag 
 

27-12-2020 

Kerstvakantie 
t/m 3 jan  

 
 

   1e Kerstdag 2e Kerstdag  
 
 
 
 

Maandag 
 

28-12-2020 

Dinsdag 
 

29-12-2020 

Woensdag 
 

30-12-2020 

Donderdag 
 

31-12-2020 

Vrijdag 
 

01-01-2021 

Zaterdag 
 

02-01-2021 

Zondag 
 

03-01-2021 

    Nieuwjaarsdag  
 
 
 
 

 
Juf Rochelle 
jarig (Het 
Talent) 

Maandag 
 

04-01-2021 

Dinsdag 
 

05-01-2021 

Woensdag 
 

06-01-2021 

Donderdag 
 

07-01-2021 

Vrijdag 
 

08-01-2021 

Zaterdag 
 

09-01-2021 

Zondag 
 

10-01-2021 

Luizen 
controle 
 
 

Luizen 
controle 

Ontruimings 
oefening 
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 Agenda 



 
 

Nieuw op ons IKC   

Lena bij de peutergroep 

Phileine en Juno in groep 1/2A 

Lizzy in groep 1/2B 

Suus in groep 1/2C 

Kate in groep 3A 

Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC! 

Nieuws uit de kleutergroepen  

Wat een spannende weken hebben we achter de rug in de kleutergroepen. Zowel Sinterklaas als de 

pieten hebben op school geslapen. Ondanks dat Sinterklaas dit jaar vooral thuis werkte, bezocht hij 

toch ons IKC en hebben we samen met de Sint en zijn Pieten het feest kunnen vieren. 

Helaas was in groep 1/2A meester Martijn afgelopen 2 weken afwezig vanwege het coronavirus. 
Gelukkig was Juf Nathalie er om de groep over te nemen en wat hebben de kinderen samen met juf 
Nathalie hard gewerkt. Dat is een heel groot compliment waard voor zowel de kinderen als zeker wel 
voor de juf. Gelukkig is meester Martijn weer opgeknapt en zal hij, naar verwachting, volgende week 
weer aanwezig zijn.  
 
Volgende week staat ook al direct in het teken van Kerst. Sinterklaas is goed en wel op zijn 
stoomboot richting Spanje en op ons IKC toveren we de boel weer om in kerstsfeer. Ook altijd een 
fijne tijd om samen met de kinderen bij stil te staan en om samen het jaar af te sluiten. Een heel 
bijzonder jaar! We zijn erg benieuwd wat 2021 ons gaat brengen. Maar van een ding zijn we 
overtuigd: wat er ook gebeurt, samen gaan we daar het beste van maken. Dat we dat met zijn allen 
kunnen, en dat niets te gek is hebben we denk ik wel bewezen. Kinderen, ouders en IKC... samen 
maken we er iets moois van! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een terugblik op de wisselpiraat van groep 1-2A en groep 8 

Sinterklaas en Nel Ozosnel zijn tijdens de Wisselpiraat opzoek gegaan naar taken voor de pieten van 

groep 1-2A en groep 8. De pieten waren namelijk ontzettend lui! De luie pieten hebben allemaal 

opgetreden op het podium voor een groot publiek. Ieder pietje had een talent! Zo hebben de grote 

pieten met de kleine pieten samen verschillende optredens verzorgd. We hebben danspieten gezien, 

bakpieten, mop-pieten, quizpieten en toneelpieten. Sinterklaas en Nel Ozosnel hebben samen met 

het publiek genoten van deze mooie optredens.   

 

Ouders 



 
 

Sinterklaas 

Het was deze weken wel even spannend, want Sinterklaas wilde af en toe op ons IKC slapen. Er was 

een prachtige slaapkamer, waar Sinterklaas van genoot. En zelfs werden de pietjes een beetje 

jaloers. Wij waren dan ook zeer verheugd dat zelfs de pieten een nachtje in ons IKC zijn blijven 

slapen. En vandaag was dan de grote dag van ons Sinterklaasfeest. 

De groepen van de onder- en middenbouw bezochten de Sint in zijn slaapkamer in onze hal. En 

daarna was er een gezellig Sintprogramma in de eigen groep. De bovenbouw had ook een eigen 

programma in de groep, met zelfgemaakte surprises. Deze surprises hebben de hele week in hun 

eigen schatkamer gestaan. Wat waren ze weer prachtig!  Ook onze peuters werden natuurlijk niet 

vergeten! De peuters hebben deze week hun schoentje gezet en vandaag kwam een pietje nog wat 

lekkers brengen. Wij kijken terug op een heel gezellig Sinterklaasfeest! 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerst  
Dit jaar ziet het kerstfeest er voor ons allen wat anders uit dan we op ons IKC gewend zijn. In verband 
met alle maatregelen waar we rekening mee moeten houden, kan bijvoorbeeld onze ‘levende 
kerststal’ niet doorgaan. Zo ook ons jaarlijks kerstdiner, waarbij ouders en kinderen altijd voor wat 
lekkers zorgen en de georganiseerde activiteiten van de OV ‘s avonds op het plein. Natuurlijk maken 
we voor de kinderen er een sfeervolle kersttijd van.  
Op woensdag 16 december worden er door alle kinderen in de groepen kerstkaarten gemaakt.  
Op donderdagochtend 17 december sluiten we de kerstactiviteiten af met een mooi kersttoneelstuk 
met kerstkoor, opgevoerd door een aantal kinderen van alle groepen van ons IKC. De peuters van 
‘Het Talent’ worden hiervoor ook uitgenodigd! 

In de middag wordt er, door de OV, voor een heerlijke kerstlunch gezorgd. Dit is voor alle kinderen op 
school en op ‘Het Talent’. Voor borden, bekers en bestek wordt gezorgd. We laten ons verrassen! 

Vrijdagochtend 18 december sluiten we in onze groepen op ons IKC de Kerst officieel af en begint om 
12.00 uur de kerstvakantie. 

 

 

Ouders 



 
 

Lichtjesspeurtocht 
Graag schenken wij alle kinderen, ouders en andere volwassenen een beetje licht in deze donkere 
tijd. Daarom doen alle basisscholen in Zevenaar mee met een leuke actie. Wij willen iedereen vragen 
om 's avonds als het donker wordt een (extra) lichtje te branden voor het raam, bij de voordeur of in 
uw tuin, zodat de kinderen van Zevenaar een lichtjesspeurtocht kunnen volgen. De speurtocht is een 
alternatief op de 'knuffelberenjacht' die in maart van dit jaar werd opgezet. Ouders, opa's en oma's, 
buren en vrienden, kiezen zelf een geschikt moment uit om met kind(eren) de lichtjesspeurtocht te 
volgen. Op het aftekenblad kunnen de kinderen aangeven hoeveel lichtjes zij van een bepaald soort 
gevonden hebben. Dit aftekenblad/flyer zal worden verspreid via de huis- aan- huis bladen. 

We hopen dat iedereen in deze bijzondere decembermaand kan genieten van heel veel gezellige 
lichtjes. Wel vragen wij dat iedereen die de tocht gaat maken, rekening te houden met de geldende 
coronamaatregelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen 
Ik ben Mila Geul. Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding onderwijs 
assistente. Ik volg dit op het Graafschap college in Doetinchem. Ik mag 
hiervoor twee dagen stage lopen. Ik mag deze stage lopen in groep 3A bij juf 
Marloes. Ik ben dus elke dinsdag en woensdag aanwezig.  
Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Duiven. Het liefst ben ik met mijn vrienden of 
familie. Mijn grootste hobby’s zijn make-up en schminken. In mijn vrije tijd 
lees ik graag boeken.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mijn naam is Lianne Steenbergen en ik zal tot aan de zomervakantie veel te zien 

zijn op IKC De Wissel, omdat ik de mooie kans heb gekregen om hier werkervaring 

op te doen. Mijn SPW-opleiding is namelijk alweer enige tijd geleden en doordat ik 

mij kort daarna volledig gericht heb op het gezinsleven, is er een flink gat ontstaan 

in mijn CV. Ik ben jaren actief geweest als vrijwilliger op de peuterspeelzaal en op 

de school van mijn kinderen om toch zo dicht mogelijk bij het onderwijs te blijven.   

Tot aan de zomervakantie mag ik als onderwijsassistent meelopen bij alle groepen 

op De Wissel. Zo hoop ik weer wat ervaring op te doen zodat ik mezelf weer goed op de kaart kan 

zetten en hopelijk kan ik dan een passende baan vinden in de toekomst.  

 

Ouders 



 
 
Faalangstreductietraining 
We zijn halverwege de allereerste trainingsronde. De eerste twee bijeenkomsten stonden vooral in 
het teken van elkaar leren kennen en een veilige sfeer in de groep maken. De keren daarna zijn we 
begonnen met het werken aan de eigen doelen. Deze week hebben we de tussenevaluatie 
gesprekken gehad. Alle leerlingen zijn goed bezig met werken aan hun eigen ontwikkeldoel. Ze leren 
om te gaan met toetsen, stress, spreken in of voor de groep en dat fouten maken oké kan zijn 
enzovoort. De gesprekken waren erg fijn. Vooral omdat ze allemaal eerlijk durven te zeggen hoe ze 
het vinden gaan. Samen gaan we de komende vijf bijeenkomsten vullen met nog meer 
leermomenten. In deze vijf bijeenkomsten zullen ze steeds meer werken aan het zelf beïnvloeden 
van hun gevoel en gedrag bij spannende momenten.  
 

  

Ouders 

Foto’s van het sinterklaasfeest op 4 december  



 
 
Nieuws vanuit de babygroep 
De decembermaand is een gezellige, drukke tijd op de babygroep.  
Om toch wat rust op de groep te creëren, pakken wij vaak onze 
nieuwe snoezel lampen erbij. Deze geven mooie rustgevende 
lichtjes met zachte jungle of zee geluiden. Deze prikkels geven 
onze baby’s en dreumesen de rust die ze dan goed kunnen 
gebruiken.  
 
Nieuws vanuit de peutergroep 
Wat een gezellige maar drukke periode is er aangebroken, ook hier 
bij de peuters. Deze tijd van het jaar brengt soms best wel wat 
spanning met zich mee, maar wat doen ze het goed! Er is de 
afgelopen weken druk geknutseld voor sint en piet. Ook hebben 
de kinderen uitbundig gespeeld in de themahoek en liepen er veel 
kinderen verkleed als hulppietjes en sinterklaasjes rond op de 

groep! Het gezellig samen spelen werd beloond, want afgelopen week kregen alle 
kinderen van de baby- en peutergroep een cadeautje met wat lekkers in hun 
schoen.  
 
Ook was er nog iets geks aan de hand, want wij hebben vernomen dat er iemand 
heeft gelogeerd op IKC De Wissel! Niet zomaar iemand, het was Sinterklaas! 
Wauw! Een aantal kinderen van de peutergroep zijn op bezoek geweest bij de 
slaapkamer van Sinterklaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws vanuit de BSO 
Wat is het toch een leuke tijd, de kinderen raken niet uitgekletst over sinterklaas en zijn pieten. Er 
worden tekeningen gemaakt voor in de schoen of ideeën opgedaan voor de surprises.  
Volgende week beginnen we met het thema Kerst. De BSO wordt mooi versierd en we versieren 
samen de boom. We wensen iedereen fijne feestdagen! 
 
Ook hebben we een aantal nieuwe kinderen op de BSO die we graag welkom willen heten. 
Welkom: Lizaira, Bobbi, Mila, Sarah en Rosa. Veel plezier op onze BSO!  
 

 

Opvang  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig nieuws 

 
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, Sharon en Celien 
Het Talent is te bereiken via 06-82014022 of talent@zonnekinderen.nl 
 
Kinderopvang Zonnekinderen 
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl  
 
IKC De Wissel 
Tel: 0316-523738 / wissel@liemersnovum.nl /  www.dewisselzevenaar.nl 
 

 


