Schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Na een prachtige dag die in het teken stond van de
Koningsspelen en ons IKC oranje was gekleurd, staan
we aan het begin van de meivakantie. De
oudervereniging heeft alle leerlingen vandaag
getrakteerd op een waterijsje en daarnaast heeft
iedereen ook nog een leuke attentie ontvangen!
OV bedankt!
Na het volledig openen van de BSO zijn de eerste
landelijke versoepelingen in aantocht. De avondklok
komt te vervallen, de winkels en markten gaan weer
open en we kunnen weer genieten van een drankje op
het terras. Wat hebben we hier met z’n allen naar uit
gekeken!
Het bestaande protocol voor het basisonderwijs is nog
niet veranderd ten opzichte van de laatste berichten.
Dit betekent dat de gespreide breng- en haaltijden na
de vakantie nog zullen gelden en dat we nog steeds
allemaal in onze klassenbubbels moeten blijven. Zodra
er ook binnen het basisonderwijs versoepelingen zijn toegestaan, laten we u uiteraard tijdig weten
wat dit betekent voor ons IKC.
Wilt u bij het brengen en ophalen erop letten dat het afscheid buiten het schoolplein kort wordt
gehouden? Daarnaast is het wenselijk als er snel plaats gemaakt wordt voor andere ouders. Dank
jullie wel voor deze fijne samenwerking!
Na alle oranjepret is het nu tijd voor de welverdiende meivakantie. Wij wensen u allen een fijne
meivakantie en voor alle moeders alvast een fijne Moederdag op zondag 9 mei.
Wij zien iedereen weer op maandag 10 mei!

Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel

Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

10-05-2021
Kamp groep
8 gaat niet
door

11-05-2021
Kamp groep
8 gaat niet
door

12-05-2021
Kamp groep
8 gaat niet
door

13-05-2021
Hemelvaart
t/m 14 mei
zijn alle
kinderen vrij

14-05-2021

15-05-2021

16-05-2021

Kelly (Talent)
jarig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

17-05-2021

18-05-2021
Praktisch
verkeersexamen
groep 8

19-05-2021

20-05-2021

21-05-2021
Goede
doelendag
gaat niet
door

22-05-2021

23-05-2021
Einde
DOEKOE
Spaaractie bij
Coop

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

24-05-2021

25-05-2021
Studiedag
Alle kinderen
zijn vrij

26-05-2021

27-05-2021

28-05-2021

29-05-2021

30-05-2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

31-05-2021
Laatste week
EUschoolfruit

01-06-2021

02-06-2021

03-06-2021

04-06-2021

05-06-2021

06-06-2021

Zaterdag

Zondag

12-06-2021

13-06-2021

Juf Daisy jarig

Juf Josien
jarig

2e
Pinksterdag

Jos,
chauffeur
van het
Talent jarig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

07-06-2021
Deze week
en volgende
week LOVS
toetsen
groep 3 t/m 7

08-06-2021

09-06-2021

10-06-2021

Nieuwsbrief
10
Vrijdag
11-06-2021
Sportdag?

Ouders
Nieuw op ons IKC
Esmee in groep 1-2B
Jip in groep 1-2C
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Al onze leerlingen uit de groepen 7 zijn geslaagd voor het
theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd kanjers!

A-4 daagse
We zouden u op de hoogte houden inzake de “home-edition”. Dit is vanuit de organisatie gemeente
Zevenaar ook beschikbaar. De app met 4 wandelingen in Zevenaar kunt u selecteren om vanuit huis
in een bepaalde tijd te lopen. Voor meer informatie en om je aan te melden: www.avond4daagse.nl
Onze Goede doelendag op vrijdag 21 mei gaat niet door
Helaas kan ook dit jaar onze goede doelendag met ons marktje niet doorgaan. Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer geld ophalen voor onze stichting in Guatemala.
Op herhaling: Nieuwe verkeersouder gezocht
Onze huidige verkeersouder André van Zwam gaat zijn stokje overdragen. Met veel plezier heeft hij
deze taak namens alle ouders van IKC De Wissel volbracht. Wie o wie, zou deze mooie taak willen
overnemen? Voor nadere informatie kunt u een mail sturen naar admin.wissel@liemersnovum.nl
Op herhaling: Ouders gezocht voor het ophalen van het oud papier
Op ons IKC is er een enthousiaste oudergroep die elke maand het oud papier voor ons IKC
ophaalt. Wij zijn verantwoordelijk voor de wijk Zonnemaat. Het ophalen van het oud papier gebeurt
op elke eerste maandag van de maand in de avonduren. Dit ophalen gaat in samenwerking met de
gemeente Zevenaar. Nu zijn wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Een grote groep ouders gaat ermee
stoppen, doordat hun kinderen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Lijkt u het leuk om zich op
deze manier in te zetten? Stuur dan een mailtje naar juf Daisy daisy.vanzwam@liemersnovum.nl
Alvast bedankt!

Koningsspelen

Koningsspelen

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, Celien en Britt
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

