
 
 

  



 
 

 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   
 
De eerste maand van 2021 zit erop. Januari was een bewogen maand. Een maand die voor ons 
allemaal voornamelijk in het teken stond van thuisonderwijs.  
Er is ontzettend hard gewerkt door leerlingen, collega’s maar ook zeker door u als ouders/verzorgers. 
Via deze weg wil ik u daar nogmaals voor bedanken. We waarderen uw inzet enorm!   
 
Gelukkig gaan de deuren van ons IKC vanaf aanstaande maandag weer open voor iedereen. Fijn om 
alle leerlingen weer te zien! Zoals al eerder gecommuniceerd, zullen wij er als IKC alles aan doen om 
de heropening en het vervolg van het fysieke onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen.  
 
Ik merk dat het vernieuwde quarantaine beleid nog veel vragen oproept. Dit licht ik graag nog verder 
toe.  
 
Zodra ik het bericht krijg dat een leerling van een klas positief is getest, nemen wij direct contact op 
met de GGD. De GGD begeleidt ons in het vervolgtraject. Wat we in ieder geval zeker weten is dat 
alle leerlingen en de leerkracht in dat geval in ieder geval vijf dagen in quarantaine moeten. Als de 
melding gedurende een schooldag binnenkomt, bellen wij direct alle ouders van leerlingen van de 
betreffende groep op, met de vraag of zij hun kind op kunnen komen halen. Als u uw kind op komt 
halen, blijft u buiten het IKC en wij zorgen ervoor dat de leerlingen klaar staan. Wanneer de melding 
buiten schooltijd binnenkomt, informeer ik de desbetreffende groep hierover via Parro. Ik verzoek u 
dus ook om de Parro app goed in de gaten te houden.  
Het streven van de GGD is om ouders van de betreffende groep persoonlijk te bellen zodat vragen 
beantwoord kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren heb ik echter uw toestemming nodig om 
namen en telefoonnummers door te geven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dit mij dan 
laten weten via directie.wissel@liemersnovum.nl? Graag in de mail aangeven dat u géén 
toestemming geeft voor het verstrekken van telefoonnummer en naam aan de GGD. Het is fijn als u 
de naam van de leerlingen en de groep erbij vermeldt.  
Het is niet verplicht om uw kind na vijf dagen quarantaine te laten testen. Kiest u ervoor om dit niet 
te doen? Dan wordt de quarantaineperiode verlengd tot tien dagen. Op dit moment is men bezig met 
het ontwikkelen van een kindvriendelijke coronatest, echter zijn die nu nog niet beschikbaar. 
Kinderen worden tot nader bericht dus getest op dezelfde wijze als volwassenen.  
 
Ontwikkelt uw kind klachten en kan hij/zij daarom niet naar school? Dan vraag ik u om dit in ieder 
geval aan mij te laten weten. Dit kan telefonisch of via de mail.  
 
Met betrekking tot de ventilatie van de lokalen vinden we het belangrijk dat het klimaat in de klas 
voor zowel de leerlingen als de leerkracht wel aangenaam moet zijn. Dit betekent dus dat we met de 
zeer lage temperaturen die eraan komen ons best doen om zo goed mogelijk te ventileren, maar het 
comfort ook in acht nemen. In de pauzes zorgen we er in ieder geval voor dat de deuren van de 
lokalen open staan zodat er een doorstroom van de lucht is.  
We willen in ieder geval niet dat de leerlingen met de jas aan, een sjaal om en handschoenen aan in 
de lokalen zitten.  
 
Alvast een heel fijn weekend gewenst! 

Met vriendelijke groet, 
Anke ten Broeke 
Directeur IKC De Wissel  
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Nieuw op ons IKC  
 
Dani, Levi, Lynn, Nim, Stan, Indy en Daaf op Het Talent 
Jake, Dex en Indy L in groep 1-2A 
Roos, Pixy en Daaf in groep 1-2B 
Benja, Haylee, Indy V en Roos in groep 1-2C 

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

Nieuws uit de kleutergroepen  
Inmiddels zijn we bij de nieuwsbrief van 
februari 2021. Wat zijn we het jaar raar 
gestart. De maand januari hebben we thuis 
gewerkt. Niet alleen de groepen 3 t/m 8 zijn 
thuis druk geweest maar ook de kleuters 
hebben hard gewerkt. Van werkboekjes tot 
knutselwerkjes en van dagelijks een filmpje 
met een opdracht tot videobellen in 
groepjes. Vooral dat laatste was erg leuk. 
Wat was het fijn om iedereen weer even te 
zien en samen spelletjes te doen.  

Natuurlijk waren er ook kinderen bij de 
noodopvang. Dat maakte dat er op school 
nog een beetje leven in de brouwerij was. 
Met die kinderen konden we de opdrachten en spelletjes op school doen. 
 
Komende week staat in het teken van carnaval en daarna hebben we een weekje vakantie. Even 
weer thuis, maar dan zonder schoolwerk. 
Na de vakantie gaan we vanaf de tweede week werken aan een nieuw thema. We gaan werken over 
de lente en over het groeien en bloeien van plantjes.   
Dus heb je thuis potjes, zaadjes, kweekbakjes, kleine harkjes en schepjes, kinderwerkhandschoenen 
voor in de tuin en noem maar op. Dan zou het heel leuk zijn als je dit mee naar school zou willen 
nemen. Ook glazen potjes van de chocoladepasta of pindakaas met deksel zijn van harte welkom. 
 
 

 

 

 

 
Keuzecursus 
In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus gaat de geplande 
keuzecursus op 5 maart niet door. We zijn nog aan het zoeken naar een alternatief. Zodra we hier 
meer over weten, informeren wij u hierover.  

Schoolfruit 
Volgende week wordt de schoolfruit levering weer hervat. De kinderen ontvangen waspeen, appel en 
sinaasappel.  

Ouders 



 
 
Carnaval op ons IKC  
Vrijdag 12 februari zal ondanks deze bizarre tijd, toch 
carnaval worden gevierd op ons IKC! Normaal gesproken 
zijn wij gewend om de dag te beginnen met een grote 
lawaaioptocht om onze Wisselprins- en prinses op te 
halen. Helaas kan dat niet doorgaan in verband met de 
coronamaatregelen.  

Natuurlijk laten wij dit leuke feest niet zomaar voorbijgaan 
en mogen de kinderen in verkleedkleding naar school 
komen. Gezellig hossen in de hal gaat helaas niet, maar in 
de klas maken we er een feestje van! Heeft u niks in huis, 
geen probleem. Gekke haren dag of een feesthoedje kan natuurlijk ook!  

Daarnaast zorgt de OV voor iets lekkers tijdens de ochtendpauze. U hoeft uw kind dus geen fruit mee 
te geven die dag. Een gevulde drinkbeker is wel gewenst. Om 12.00 uur is het vakantie!  
Om het aantal ouders/verzorgers te spreiden, zijn de volgende ophaaltijden voor de groepen 1 t/m 3 
van toepassing. Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 is de school om 12:00 uur uit.  

Halen 

Tijd Groep Plek 

11:45u 1-2A  Poort kleuters 

11:50u 1-2B Hoofdingang 

11:55u 1-2C Poort kleuters 

11:45u 3A Poort middenbouw 

11:55u 3B Poort middenbouw 

 
Rapport  
Gezien de periode van thuisonderwijs hebben we besloten dat we eerst onze leerlingen een tijdje in 
de klas willen hebben, voordat we een beter beeld kunnen geven van de ontwikkeling van uw kind. 
Ook nemen we door de periode van thuisonderwijs, de leerlingvolgsysteem toetsen later af.  Om 
deze redenen hebben we het meegeven van het rapport verplaatst van donderdag 4 maart naar 
donderdag 1 april (geen grapje!). In het rapport ontvangt u een overzicht van de resultaten van de 
afgenomen LOVS toetsen.  

LOVS toetsen  
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar 
onafhankelijke toetsen afgenomen. Normaal gesproken nemen we deze onafhankelijke toetsen in de 
periode januari en mei/juni af. Deze toetsen staan nu gepland van 1 tot en met 12 maart. Op ons IKC 
gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito. De uitslagen van de toetsen zijn voor 
ons belangrijk om het onderwijsaanbod van uw kind zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij zijn of 
haar mogelijkheden. Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau, geven de uitslagen 
ons ook informatie over de vorderingen op groeps- en schoolniveau. Deze informatie nemen wij mee 
in ons algemene onderwijsaanbod.  
Onderstaande toetsen worden afgenomen: 

Groep  Toets 

Groep 3 t/m 7 AVI en DMT 

Groep 4 t/m 8 begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 8 rekenen 

Groep 3 t/m 8 spelling 

Ouders 



 
 
Haalbaarheidsonderzoek locatie Vestersbos 
Momenteel is het haalbaarheidsonderzoek voor de eventuele nieuwbouwlocatie Vestersbos in volle 
gang. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ICS Adviseurs en bestaat uit twee delen. Het onderzoek is 
gericht op de toekomstige huisvesting van kinderopvang (Zonnekinderen), basisonderwijs (IKC De 
Wissel en IKC De Tamboerijn) en voortgezet onderwijs (Liemers College). Mocht het zo zijn dat een 
samenwerking met het voortgezet onderwijs niet haalbaar is, richt het onderzoek zich op alleen de 
kinderopvang en het basisonderwijs.  

Verjaardag vieren 
We kunnen ons voorstellen dat de leerlingen die in de afgelopen periode jarig zijn geweest, of die 
binnenkort jarig zijn, staan te trappelen om hun verjaardag te mogen vieren. In overleg met de 
groepsleerkracht kunt u een moment kiezen waarop er getrakteerd kan worden. Alleen een 
voorverpakte traktatie is toegestaan.  

  

Ouders 



 
 

Nieuws vanuit de babygroep 
Volgende week openen wij onze deuren weer! Gelijk starten er 
drie nieuwe baby’s. Welkom Dani, Levi en Lynn.  Veel plezier bij 
ons op Het Talent. 

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema “bij de 
dokter”.  We hebben boekjes gelezen, gevoeld aan verbandjes en 
pleisters etc.  

Kinderen op de babygroep worden groter en dus vinden ze het 
interessant om te helpen bij de allerkleinste. Wat een geluk dat 
we dit op het juiste moment hebben vastgelegd! 

 

 

Nieuws vanuit de peutergroep 
De peuters hebben de afgelopen weken tijdens de noodopvang druk gewerkt aan het thema ‘bij de 
dokter’. Niet alleen op Het Talent is hieraan gewerkt, ook veel kinderen zijn thuis met dit thema aan 
de slag gegaan. Erg leuk!  
Zo hebben de kinderen die hier op Het Talent waren een voorstelling gespeeld over bij de dokter 
komen, zijn ze verkleed geweest als dokter of patiënt, hebben wij er verhalen over voorgelezen en is 
er reuze veel geknutseld! Naast het bezig zijn met dit thema, zijn wij ook corona-proof op kleine 
uitstapjes geweest. Zo hebben wij gegymd in de lege gymzaal van IKC De Tamboerijn, zijn we naar 
het bos geweest en hebben we een bezoekje gebracht aan een boerderij.  
 
De komende week kunnen wij alle peuters en baby’s weer verwelkomen, wat hebben wij jullie 
ontzettend gemist! Normaal gesproken beginnen wij de eerste week van februari met het thema 
carnaval, dat is dit jaar vanwege corona vervangen door het thema ‘Welkom in ons theater’.  
Tot snel!  

 

  

 Opvang  



 

 
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 
 

 

 

 

 

 
Nieuws vanuit de BSO 
Helaas zullen we nog even moeten wachten tot ook de BSO weer voorledig open kan. De afgelopen 
weken zijn er wel een aantal kinderen geweest die kwamen voor de noodopvang. Voor deze 
kinderen hebben we met gepaste maatregelen het zo gewoon mogelijk proberen te houden. We 
hebben uitstapjes gemaakt en we hebben veel activiteiten op de groep en omgeving ondernomen. 
Zo hebben we een aantal keer apenkooien gespeeld in de gymzaal van IKC De Tamboerijn, hebben 
we rustige plekjes in het bos opgezocht om te spelen en hutten te bouwen en zijn we druk aan de 
knutsel geweest in onze eigen BSO-ruimte.  
Ook hebben we iets nieuws op de BSO! Een echte lego tafel, voor nog meer bouwplezier! Deze 
hebben wij gekregen van een echtpaar hier uit de buurt, hier zijn wij enorm blij mee. Bedankt! 
  
Wij hopen jullie snel weer te zien! 
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In memoriam 

Zoals u allen mee heeft gekregen hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van  

Judith Gerritschen – Visser. Moeder van Floris (6/7) en Felix (1/2A). Judith was tevens een zeer 

betrokken moeder op ons IKC. 

Namens het hele team wensen wij, Franz, Floris en Felix heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Franz heeft tevens gevraagd of wij zijn dank willen uitspreken. De vele reacties, bloemen, tekeningen 

en dergelijke zijn erg gewaardeerd en tot steun geweest. Tevens wilt hij de dank uitspreken aan het 

volledige team van ons IKC voor de steun en goede zorg voor de jongens.  

 


