Schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Terwijl ik dit typ kijk ik naar stralende, vrolijke gezichten van leerlingen en collega’s die genieten van
de Feestdag op ons IKC! Op deze momenten besef ik me weer waarom het zo fantastisch is om in het
onderwijs te werken. Na een periode van keihard werken en het maken van veel toetsen is er tijd
voor ontspanning en ontlading. Wat fijn dat we dit schooljaar op deze manier af kunnen sluiten.
Nog drie weken naar school en dan begint de zomervakantie!
De laatste periode van een schooljaar staat terugblikken en vooruitkijken centraal. Tijdens onze
studiedag van gisteren hebben we samen gekeken naar de resultaten van de laatst gemaakte toetsen
en vanuit hier hebben we actieplannen opgesteld. De nieuwe onderwijsplannen kunnen geschreven
worden en ook de rapporten worden gemaakt. Daarnaast zijn we ook al bezig met de
groepsoverdrachten en bereiden we de Wisselochtend van 14 juli voor. Op deze ochtend maken de
leerlingen kennis met hun nieuwe juf of meester.
De nieuwe speerpunten voor schooljaar 2021-2022 hebben we ook met elkaar bepaald. Naast de
interventies die we doen vanuit de NPO gelden (zie verderop in de nieuwsbrief) hebben we de
volgende projectplannen volgend schooljaar:
- ICT & innovatie
- Eigenaarschap & betrokkenheid
- Onderbouw; doorgaande lijn 0 – 6 jaar
- Missie en visieontwikkeling van ons IKC
Zoals u kunt zien hebben we een aantal projectplannen van dit schooljaar meegenomen naar
volgend schooljaar. Door de lock down periode zijn bepaalde dingen
minder uitgebreid aan bod gekomen en hebben we nog niet de
stappen met elkaar kunnen zetten die we eigenlijk hadden gewild.
Een nieuw projectplan is missie en visieontwikkeling van ons IKC. Dit
project gaan we aan met twee externe professionals van Het
Onderwijsbureau. Het doel van dit projectplan is om alle neuzen
binnen ons team dezelfde kant op te krijgen. Hierbij staan onder
andere de volgende vragen centraal: Wie zijn wij als IKC? Wat vinden
we écht belangrijk? Hoe vinden wij dat goed onderwijs eruit moet
zien? Waar ligt onze kracht?
Het hele team is hierbij betrokken, dus ook de collega’s van Het
Talent. Samen zetten we een stip aan de horizon en bepalen we waar
wij als IKC de Wissel over een tijdje willen staan. Tijdens onze team
tweedaagse op 30 september en 1 oktober hebben we de aftrap.
Over twee weken, op donderdag 22 juli, ontvangt u de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier en alvast een heel fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
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Ouders
Nieuw avontuur juf Daisy
Lieve ouders en leerlingen van IKC De Wissel,
Na 21 geweldige, fantastische, bijzondere en leerzame jaren
is het nu tijd voor een nieuw avontuur.
Na lang nadenken heb ik de knoop doorgehakt. En ben ik
klaar voor iets nieuws. Zo kwam “IKC Het Veer” in Duiven op
mijn pad. Hier wacht mij weer een mooie uitdaging. Ik heb
er heel veel zin in, maar ik weet ook wat ik achterlaat. Een
geweldig en bijzonder team. Deze lieve mensen hebben een
heel speciaal plekje in mijn hart. Wij hebben zoveel mooie,
maar ook verdrietige momenten meegemaakt. Die vergeet
ik nooit meer.
Wat dit IKC zo bijzonder maakt, is de betrokkenheid van alle
ouders. Ik heb altijd met veel plezier samengewerkt met alle
ouders. In werkgroepen of tijdens gesprekken. Hier kijk ik
met heel veel warme herinneringen aan terug. Jullie ouders
ook bedankt voor al het vertrouwen!!!
En dan nog ALLE leerlingen van onze school. Wat zijn jullie
leuk, bijzonder en geweldig. Wat ga ik jullie missen! De
gezellige gesprekken, de leuke lessen, de knuffels, maar
vooral de lol die we samen hadden. Jullie ook enorm bedankt!!!
Ik weet zeker dat ik jullie allemaal nog wel ergens zal treffen,
vandaar geen vaarwel…..maar
TOT ZIENS!!!

Nieuwe collega’s stellen zich voor
Mijn naam is Lianne Steenbergen.
In de nieuwsbrief van december heb ik mijzelf al even voorgesteld nadat ik kort daarvoor begonnen
was als onderwijsassistente op de Wissel. Mijn werkervaringsplek loopt tot aan de zomervakantie,
maar het bevalt van beide kanten zo goed dat ik komend schooljaar het team mag
blijven ondersteunen. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee! Dit jaar heb ik veel
uiteenlopende dingen gedaan op school, dus voor de meeste kinderen ben ik al een
bekend gezicht. Helaas heb ik door de omstandigheden niet de kans gehad om u als
ouder mijn gezicht te laten zien, maar middels dit kleine berichtje heeft u een beetje een
beeld bij de “juf Lianne” waar uw kind mogelijk eens over heeft gesproken of zal
spreken. Komend schooljaar zal ik in eerste instantie vooral in de middenbouw actief zijn
om daar extra ondersteuning te bieden bij het lezen en rekenen.

Ouders
Mijn naam is Brian van Vuuren en ik zal vanaf het schooljaar 2021-2022 als
onderwijsassistent aan het werk gaan op IKC de Wissel. Hierbij ga ik aan het
werk met de bovenbouw. Ik heb de opleiding onderwijsassistent afgerond
en ik ben daarna bij kinderopvang Zonnekinderen gaan werken. Doordat ik
de deeltijd PABO ben gaan doen, heb ik mijn eerste stage op IKC de Wissel
gehad. Dit was zo’n leuke ervaring dat ik er ook graag aan de slag wilde
gaan.
Over mijzelf: Ik ben 22 jaar en volg dus de deeltijd PABO om leerkracht in
het basisonderwijs te worden. Voetbal is al 14 jaar mijn hobby, ik vind het leuk om met mijn vriendin
en mijn vrienden op het terras een speciaal biertje te drinken en ik ben ook graag buiten. Het werken
met kinderen vind ik enorm uitdagend en waardevol. Ik wil daarom ook graag een steentje bijdragen
aan de ontwikkeling van de kinderen! Hopelijk tot snel!
Met trots mag ik zeggen dat ik vanaf september de nieuwe juf ben van groep
4 op de Wissel! De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest op de
Jonkersschool in Lathum. Daar heb ik lesgegeven aan groep 1-2-3 en groep 78. Daar heb ik mij onder andere beziggehouden met het bewegend leren. Iets
wat de kinderen erg leuk vinden en waar ik veel energie van krijg. Dit wil ik
ook graag voortzetten op de Wissel. Ik ben Mirte Wijgerse, 29 jaar en woon
nu ruim zes jaar in het mooie Zevenaar. Afgelopen februari is onze dochter
Bobbi geboren. Samen met de hond wandelen we vele rondjes door Zevenaar
en uiteraard maken we geregeld een wandeling langs de Wissel. Naast dat ik
met passie voor de klas sta, heb ik een eigen bedrijf in de fotografie. Van
bruiloften tot pasgeboren baby’tjes leg ik met liefde op de gevoelige plaat. Ik kijk enorm uit naar het
nieuwe schooljaar op de Wissel! Hopelijk kan ik snel kennis maken met jullie.
Nieuws uit de kleutergroepen
Het jaar loopt op zijn einde. We zijn in de groep bezig met het laatste thema “zomer.” Het zijn altijd
nog even drukke weken aan het eind van het jaar, maar wat is het fijn dat we ook weer wat meer
kunnen en mogen.
Zo hebben we een hele gezellige meester en juffendag gehad en vandaag een hele leuke feestdag.
De komende tijd gaan we ook de materialen weer lekker schoonmaken zodat alles weer fris en
schoon is voor het nieuwe schooljaar. We hopen dat alle ouders ons daarbij een handje willen
helpen. Vele handen maken licht werk.
Volgende week willen diverse materialen en bakken met speelgoed meegeven om thuis te poetsen.
Natuurlijk is het fijn om alles weer zo snel mogelijk terug te krijgen zodat we ook de laatste weken
nog materiaal hebben om in de klas lekker mee te spelen. Via Parro krijgen
jullie hier nog bericht over. We gaan er nog een paar gezellige weken van
maken en daarna genieten van een heerlijke zomervakantie.
Laatste schoolweken groep 8
We gaan op kamp! Na de laatste versoepelingen in het basisonderwijs, is het
toch mogelijk om met de groep op kamp te gaan. We gaan dit jaar naar Oosterbeek
om daar 1 nacht te slapen en 2 dagen te hebben vol leuke activiteiten!
Daarnaast zal groep 8 op 20 juli in Het Musiater de slotavond spelen. In het theater is helaas maar
een aantal personen welkom, daarom zal er ook een livestream komen om de slotavond thuis te
kijken!

Ouders
Feestdag

Vandaag was het een ontzettend gezellige dag op school! We hebben er een feestje van gemaakt.
Helaas kon de sportdag dit jaar niet doorgaan, en zo ook het schoolreisje en vele andere activiteiten.
Daarom een leuke speciale dag omdat de kinderen dit dik verdiend hebben. We hebben buiten op
het plein allerlei spelletjes gespeeld en er stond een reuze stormbaan klaar. Ook heeft de OV voor
een heerlijk lunchbuffet gezorgd. Ook de peuters hebben genoten van deze leuke activiteiten.
Dank jullie wel allemaal voor de supergezellige dag!

De laatste weken voor groep 8 (Daan)

Ouders
DOEKOE-spaaractie
Met zijn allen hebben we het mooie bedrag van € 307,00 bij elkaar gespaard. De leerkrachten
kunnen er mooie speelmaterialen voor uitzoeken.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het onderwijs heeft net als de rest van Nederland al een ruime tijd te maken met de coronacrisis. Dit
heeft grote gevolgen voor alle leerlingen. Het leren is vertraagd door de periodes van lock down en
het sociale leven stond lange tijd stil.
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te
verbeteren. In totaal is hier €8,5 miljard beschikbaar voor gesteld voor de komende tweeënhalf jaar.
Om goede keuzes te maken voor ons IKC hebben we verschillende stappen genomen. Eerst hebben
we een schoolscan gemaakt om te kijken welke actiepunten er zijn. Vervolgens hebben we met
elkaar gekeken naar de menukaart vanuit het NPO. We hebben keuzes gemaakt voor interventies die
het meest passend zijn voor ons IKC. Dit hebben we gedeeld met de IKC-raad en zij hebben
ingestemd met ons plan.
Voor schooljaar 2021-2022 kiezen we voor de volgende interventies:
- Extra handen in de klas, instructies kunnen geven in kleinere groepen, pre-teaching.
Hiervoor hebben we twee nieuwe collega’s aangenomen: meester Brian en juf Lianne.
Daarnaast is juf Ingrid één dag in de week extra aanwezig.
- Inzetten op het welzijn van onze leerlingen door een collega op te leiden als kindercoach
en door te onderzoeken wat er verder nog nodig is op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen.
Juf Annemieke gaat een cursus voor kindercoach volgen. Tevens is zij één dag in de week
extra aanwezig.
- Inzetten op cultuureducatie in de vorm van een kunst carrousel waarbij verschillende
disciplines aan bod komen. Drama, muziek en beeldende vorming worden aangeboden
door professionals waardoor leerlingen leren om hun gevoelens te uiten op een andere
manier.
Momenteel zijn we nog in overleg met Kunstwerk en zoeken we geschikte professionals die
onze kunst carrousel kunnen vormgeven. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u
hierover.
- Investeren in ICT middelen. Voldoende devices aanschaffen zodat iedere leerling vanaf
groep 4 een eigen laptop ter beschikking heeft gedurende de dag.
De bestelling voor 215 nieuwe laptops is gedaan. Wij verwachten deze in november of
december in gebruik te kunnen nemen.
Volgend schooljaar zullen wij regelmatig onze interventies evalueren en bekijken we hoe we het
budget voor schooljaar 2022-2023 in zullen zetten. De hoogte van het budget voor schooljaar 20222023 is nog niet duidelijk. We houden u uiteraard op de hoogte!

Opvang
Nieuws vanuit de babygroep
Afgelopen week hebben wij de groepindeling veranderd. We hebben de bouwhoek en de huishoek
omgedraaid. De baby’s en dreumesen kunnen nu in alle rust bouwen en de huishoek staat nu meer
centraal. We hebben ook een kleine glijbaan cadeau gekregen. Dat is leuk! En goed voor de grote
motoriek.
We hebben een nieuwe baby op de groep. Welkom Elya!

Nieuws vanuit de peutergroep!
Sinds vorige week hebben wij het over het thema “water”. Er staat een echt zwembad in de groep!
Wel zonder water zo kunnen de kinderen wel nep zwemmen! Ondertussen is het bijna een huis
geworden, alles moet mee in het zwembad!
Tijdens de kring bespreken we wat we allemaal nodig hebben als we naar het zwembad gaan.
Duikbril, badmuts, badpak enz. Naast de woordkaarten hebben we deze materialen ook in het echt
zodat de kinderen echt met de spulletjes kunnen ontdekken en spelen.

Opvang
Nieuws vanuit de BSO
We hebben afgelopen maand leven als een prof
gehad met sportcoach Wout. De kinderen hebben
onder andere een gezonde maaltijd gemaakt en
activiteiten rondom freerunning gedaan. Ook
voetbal en sportspelletjes kwamen voorbij. De
kinderen waren dolenthousiast. We zijn ook druk
bezig geweest met het EK. De kinderen hebben de
BSO flink versierd en zo Nederland aangemoedigd.

Alle kinderen hebben een eigen avatar gemaakt voor op de BSO. Zo kunnen alle ouders en andere
kinderen zien wie er allemaal naar de BSO komt

Gelukkig mag er steeds meer en kunnen we weer leuke uitstapjes gaan maken. We zijn druk bezig
met het maken van nieuwe thema’s voor het nieuwe schooljaar.
De zomervakantie is in aantocht ook hier gaan we weer leuke dingen doen.

Overig nieuws
Minibieb De Schatkist
Weet u waar u altijd gratis boeken mag komen halen, zowel kinderboeken als voor volwassenen? Of
waar je gewoon gratis een spelletje, knuffel of puzzel kunt vinden?
Dit kan bij minibieb De Schatkist!
Er zijn regelmatig leuke acties!
Bijvoorbeeld als u de verjaardag en naam van uw kind doorgeeft, dan mag u een gratis
verjaardagspakket op komen halen. Ook leuk om cadeau te doen!
Het hele jaar door zijn er verschillende, gratis acties. Houd daarvoor onze Facebookpagina in de
gaten!
Hopelijk tot ziens bij:
minibieb De Schatkist
J.P. Coenstraat 7 in Zevenaar (achter de kleine Jumbo)
Caleidoz
Dankzij de coronagelden van de gemeente Zevenaar kan het jongerenwerk van Caleidoz extra
activiteiten aanbieden.
Vrijdag 2 juli kunnen jongeren vanaf 10 jaar lasergamen in het Tichelpark aan de OudZevenaarseweg. Het lasergamen is van 18:30 – 20:00 uur en meedoen is helemaal gratis! Aanmelden
kan via deze link: https://www.de-sfinx.nl/agenda/tieners/lasergamen-in-zevenaar
Vrijdag 16 juli zijn we te vinden op de speelbult in Groot Holthuizen. Hier kunnen de jongeren
meedoen aan een spannend smokkelspel. Meer informatie en aanmelden kan via deze link:
https://www.de-sfinx.nl/agenda/tieners/smokkelspel-in-groot-holthuizen
Caleidoz is druk bezig met een programma voor de zomervakantie. Volg het jongerenwerk via
Facebook (Caleidoz Jongerenwerk) of Instagram (caleidoz_jongerenwerk) voor het laatste nieuws!

Overig nieuws

DCS Spelinstuif - zaterdag 3 juli 2021!
HET voetbalfeest van Zevenaar voor de jeugd. Een jaar waarin er weinig mogelijk was maar dat we
wel goed willen afsluiten om na de vakantie een goeie start te maken met een nieuwe
voetbalseizoen. Want wat is leuker dan lekker buiten spelen en lol maken door bezig te zijn met de
leukste sport ter wereld:
V.O.E.T.B.A.L.
En voetballen doe je natuurlijk bij de leukste voetbalvereniging van Zevenaar; DCS! Het is zover; de
Spelinstuif 2021 voor de jongste jeugdleden van DCS, maar OOK voor niet-leden!
Alle jongens en meisjes tussen 4-10 jaar oud uit Zevenaar of daarbuiten, mogen meedoen. Je mag al
je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes meenemen deze ochtend. Jullie zijn van harte
welkom! En ben je stiekem al heel groot en 11 of zo dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
De Spelinstuif begint om 10.00 uur en eindigt rond 11.30 uur. Een geweldige combinatie van
allemaal leuke voetbalspellen en natuurlijk samen lol beleven aan het voetbalspel. Dit in een prettige
en ongedwongen sfeer, maken deze ochtend tot een heerlijk evenement. Verder zal er ook gezorgd
worden voor drinken en iets lekkers.
We hebben voor iedere deelnemer een verrassing van onze jeugdsponsor Jumbo Heemskerk. Mocht
je zin hebben of al weken uitgekeken hebben naar de DCS Spelinstuif, zorg dan dat je je op zaterdag 3
juli 2021 – 9.30 uur meldt op Sportpark Hengelder, kantine van DCS of per mail vooraf via
spelinstuif@svdcs.nl!

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

