
 
 

  



 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   
 
Schooljaar 2021-2022 is van start! Wat ontzettend fijn om alle kinderen en u als 
ouder(s)/verzorger(s) weer op ons IKC of het plein terug te zien! We zijn goed gestart met prachtig 
weer!  
 
De eerste schoolweken staan zoals ieder schooljaar in het teken van de Gouden Weken. De 
leerlingen verkennen elkaar, de nieuwe juf of meester en er worden samen nieuwe klassenregels 
opgesteld. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de dynamiek en sfeer in de groepen. Er 
worden verschillende spelletjes, Energizers en opdrachten uitgevoerd. De school is aangekleed met 
gouden slingers en ballonnen! Wat een feestelijk gezicht! 
 
Gisteren zijn we gestart met de kunstcarrousel. Bij dit project, bekostigd vanuit de NPO gelden, 
komen er wekelijks verschillende kunstdisciplines aan bod. Drama, muziek en beeldende vorming 
worden aangeboden door professionals waardoor leerlingen op een andere manier hun gevoelens 
leren uiten. Voor de dramalessen komt juf Caroline en voor de lessen beeldende vorming komt juf 
Linda. De muziekdocent(en) komen via LiemersKunstwerk en beginnen zeer binnenkort.   

 
In dit schooljaar staan weer prachtige dingen op de agenda. Zo hopen we snel de bestelde laptops 
binnen te krijgen voor iedere leerling vanaf groep 4, gaan we weer aan de slag met Bouw! tutorlezen 
en kunnen we nóg meer aandacht geven aan onze leerlingen door onze nieuwe collega’s. Waar ik zelf 
ontzettend veel zin in heb is de team tweedaagse op 30 september en 1 oktober. Deze team 
tweedaagse staat in het teken van de aftrap van het projectplan missie en visieontwikkeling van ons 
IKC en er staat een leuk teamuitje op de planning!  
Ook hoop ik dat we in dit schooljaar elkaar écht kunnen ontmoeten. Tijdens de informatieavond op 
22 september ben ik zeker aanwezig en dan hoop ik veel van u te kunnen zien! 
 
Laten we er weer een prachtig, waardevol, bruisend en leerzaam schooljaar van maken met z’n allen!   
 
Veel leesplezier en een heel fijn weekend gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel  
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Bij start schooljaar nieuw op ons IKC   

Na de zomervakantie zijn er weer veel nieuwe kinderen gestart op ons IKC: 

Emma, Iven, Lenn, Abby en Davi in groep 1-2A 

Juliette, Jip, Sem, Sophie, Finz en Iris in groep 1-2B 

Dawid, Isa, Xavi, Floor, Jip en Ben in groep 1-2C 

Henoz in groep 3B 

Julia in groep 6-7 

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

Nieuws uit de kleutergroepen  

De kop is er af! De eerste schoolweek zit er al weer op en wat voelt het dan al gelijk weer heel 
normaal. Aan het begin van de week zagen we nog veel gespannen gezichtjes. Een nieuwe school, 
een nieuwe klas, nieuwe klasgenootjes. Kortom… best wel even wennen! Maar nu we een paar 
dagen verder zijn, zien we hoe snel ze allemaal alweer gewend zijn.  
De eerste weken van het schooljaar zijn onze ‘gouden weken.’ Deze staan traditioneel in het teken 
van groepsvorming. Elkaar leren kennen, nieuwe vriendjes maken, omgangsvormen en regels. Ook 
dit jaar doen we dit met behulp van het Kleurenmonster. We hebben het prentenboek gelezen en 
gaan over alle emoties praten die het kleurenmonster allemaal ervaart. Aansluitend leren we ook de 
kleuren en de vormen in de aankomende weken.  
 
Afgelopen woensdag is er ook al een bericht uitgegaan  
over het gymmen met de kleuters. Iedere woensdag krijgen  
de kleuters een gymles in de Lentemorgen van een echte  
gymdocent. In het bericht hebben we een oproep gedaan voor  
hulpouders die willen mee lopen en willen helpen met omkleden.  
 
Wij hopen dat alle kinderen net zo enthousiast thuis zijn gekomen  
afgelopen week als dat wij zijn. We gaan er een mooi jaar van maken! 
 
Meester Jos 
Dit schooljaar mag ik beginnen bij de Wissel in groep 1/2 C. Door de huidige maatregelen kom ik niet 

veel in contact met ouders, daarom zal ik me even kort voorstellen via deze nieuwsbrief.   

Mijn naam is Jos Verpoorten, ik ben vijf dagen per week 

werkzaam in groep 1/2 C. Ik help en ondersteun juf Authum 

met haar kleutergroep.   

Ik werk al jaren als invalkracht bij de kleuters. Ik vind een 

goede sfeer in de klas erg belangrijk, waarbij ieder kind zich 

veilig voelt om zichzelf te zijn en de ruimte heeft om zich te 

ontwikkelen. Ik hou van een grapje en ik vind 

zelfredzaamheid erg belangrijk. Eerst zelf proberen, als het 

dan niet lukt, kan ik natuurlijk altijd helpen.   

Ik ben op een fijne manier ontvangen bij het team van de 

Wissel en ik zie de toekomst zonnig tegemoet.   
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Informatieavond  

De informatieavond staat gepland op woensdag 22 september. Om de 1,5 meter afstand zoveel 

mogelijk te kunnen waarborgen, kunt u kiezen uit twee momenten: van 19:30 tot 20:15 of van 20:30 

tot 21:15 uur. Op maandag 13 september ontvangt u via Parro verdere informatie over het 

inschrijven voor deze informatieavond.  

Kijkavonden 

We weten nog niet zeker hoe we de kijkavonden kunnen en mogen organiseren, maar bij deze alvast 

de data waarop de kijkavonden gepland staan. Noteert u ze vast in uw agenda?  

We hopen in de volgende nieuwsbrief duidelijkheid te kunnen geven over de organisatie van de 

kijkavonden.  

Donderdag 18 november 18:30 – 19:30 uur  

Dinsdag 29 maart 2022 18:30 – 19:30 uur  

Wisselpiraat 

Hierbij de planning van de Wisselpiraat voor dit nieuwe schooljaar. We hebben er bewust voor 

gekozen om alles in het nieuwe kalenderjaar (vanaf februari 2022) te plannen. Hierdoor hopen we 

dat alle Wisselpiraten door kunnen gaan en dat we u ook weer kunnen uitnodigen om naar de 

optredens te komen kijken. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.  

Donderdag 3 februari 2022   Groep 4A en 6  

Donderdag 23 februari 2022   Groep 3A en 5 

Donderdag 24 maart 2022   Groep 1-2B en 7-8 

Donderdag 7 april 2022    Groep 1-2A en 8 

Donderdag 2 juni 2022    Groep 1-2C en 6-7 

Donderdag 16 juni 2022   Groep 3B en 4B 

Ziekte en absentie doorgeven in Parro 

Vanaf volgende week is het mogelijk om in Parro direct ziekte- en absentie meldingen door te geven. 

Dit is dan niet meer via een berichtje naar de leerkracht, maar via de app zelf. Het fijne is dat dit 

direct wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem en de leerkracht krijgt een melding en een 

overzicht van welke leerlingen afwezig zijn. Hieronder kunt u zien hoe u vanaf volgende week de 

meldingen door kunt geven via de Parro app.  

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar ict.wissel@liemersnovum.nl  

  

Absentie melden  Reden kiezen  Tijd kiezen  Toelichting schrijven 

Ouders 
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AVG voorkeuren aangeven in Parro  

Heeft u er al aan gedacht om (opnieuw) uw privacy voorkeuren aan te geven via Parro?  

Dit doet u op de volgende manier:  

- Open de Parro app 

- Druk rechtsonder op de drie puntjes  

- Ga naar ‘Privacy voorkeuren’ 

- Pas voor ieder kind de privacy voorkeuren aan door op het blauwe pennetje achter de naam 

te drukken 

- Na het invullen drukt u op opslaan. 

Project- en praktijkgroep 
Projectgroep 
Op IKC De Wissel vinden we het belangrijk dat alle leerlingen voldoende uitgedaagd worden en hun 

talenten kunnen gebruiken. Daarom bieden wij naast het reguliere aanbod een projectgroep aan 

voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het aanbod in de groep. Deze leerlingen krijgen 

iedere week samen met leerlingen van IKC De Tamboerijn les. De lessen voor deze leerlingen uit 

groep 4 t/m 8 zullen de komende week beginnen. De lessen voor deze leerlingen uit groep 2 en 3 

zullen na de herfstvakantie starten.  

Juf Tessa (van IKC De Tamboerijn) verzorgt op maandag de lessen voor deze leerlingen uit groep 5 

t/m 8. Juf Annemieke (van IKC De Wissel) verzorgt op dinsdag de lessen voor deze leerlingen uit 

groep 2 t/m 4.   

Praktijkgroep 

Het kan voorkomen dat leerlingen in de bovenbouw op cognitief gebied een eigen leerlijn volgen 

omdat de leerstof van de groep te moeilijk is. Deze leerlingen worden op ons IKC veel geconfronteerd 

met hetgeen zij lastig vinden. We hebben daarom ook een aanbod voor deze leerlingen, waarbij de 

talenten meer in de praktijk liggen. In samenwerking met het Candea college in Duiven zal er dit 

schooljaar een pilot worden gestart om een aantal groep 7/8 leerlingen van 4 basisscholen in 

Zevenaar een passend aanbod te geven. Wekelijks krijgen zij 3 uur les op het Candea college. 

Faalangstreductietraining 

We kunnen weer starten met de Faalangstreductietraining voor leerlingen in 

groep 7 en 8. We stellen hiervoor een groep samen met groep 7 en 8 van 

ons IKC en van IKC de Tamboerijn.  Tijdens deze training gaan we in een 

kleine groep leren omgaan met de gevoelens die horen bij faalangst. De 

kinderen leren de faalangstsignalen herkennen bij zichzelf, met behulp van 

de 4 G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag). We gaan de leerlingen 

leren om zelf de baas te zijn over hun gevoelens, gedachten en gedrag. Ook 

komen helpende- en niet helpende gedachten aan bod, waarbij ze leren om 

niet- helpende gedachten om te buigen naar helpende gedachten. De basis 

voor deze bijeenkomsten zal de methode Je bibbers de baas zijn, maar er kan nog veel meer ingezet 

gaan worden. We willen graag drie trainingen van 9 bijeenkomsten aanbieden in dit schooljaar. Er zal 

ook tijd zijn voor individuele gesprekken met de leerlingen.  

De eerste training start in de week van 20 september.  

Indien we dit gewenst vinden voor uw kind zal de leerkracht van uw kind dit met u bespreken. Heeft 

u zelf het idee dat het passend zou kunnen zijn voor uw kind, kunt u dit bespreken met de leerkracht. 

 

Ouders 



 
 
Belangrijke data schooljaar 2021-2022 
Informatieavond:   22 september 2021  

Schoolfotograaf:   23 en 24 september 2021  

Rapport mee:    24 februari 2022 en 14 juli 2022 

Kijkavonden:    18 november en 29 maart 2022 (18:30 – 19:30 uur)  

Studiedagen groep 1 t/m 8:  30 september 2021, 1 oktober 2021, 15 november 2021,  

                                                         9 februari 2022, 14 april 2022 en 5 juli 2022  

Sinterklaas:    3 december 2021  

Kerstviering:    23 december 2021  

Carnaval:    25 februari 2022 (alle kinderen om 12:00 uur uit)  

Keuzecursus:    11, 18 en 25 maart 2022 

Kamp groep 8:   deze data zullen wij later communiceren 

Slotavonden:    19 en 20 juli 2022  

Laatste schooldag  22 juli 2022 (alle kinderen om 12:00 uur vakantie) 

Overlast op het schoolplein 
In verband met toenemende overlast van kinderen die niet op ons IKC zitten, hebben we helaas met 
de wijkagent afgesproken om voorlopig de poorten van het schoolplein na schooltijd te sluiten. We 
vinden het heel erg jammer dat deze maatregel nu nodig lijkt, maar het lijkt echt nodig. Afgelopen 
week zijn er geregeld leerling van ons IKC na schooltijd naar binnen gelopen om te melden dat er 
gepest of gevochten werd op het schoolplein. De wijkagent heeft toegezegd vaker te komen 
surveilleren na school. Zo hopen we dat we snel van de overlast af zijn zodat onze leerlingen na 
school weer lekker kunnen spelen op het schoolplein! Zodra we weer minder last hebben van 
overlast zullen we de poorten uiteraard weer open laten zodat de leerlingen weer kunnen spelen op 
het plein! 
Ziet u gedrag van onbekende kinderen wat niet hoort? Dan kunt u hier altijd zelf een melding van 
maken bij de politie via 0800-8844.  
 
Nieuwe OV leden gezocht! 
Omdat twee OV leden afscheid hebben genomen afgelopen schooljaar, is de OV op zoek naar nieuwe 
leden! Wil je het team van de OV versterken? Neem dan contact op met de 
voorzitter van de OV: Sharon Bohr-Wensink via ov.dewissel@liemersnovum.nl 
 
Nieuwe studenten stellen zich voor 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Annemijn van Ginkel, ik ben 21 jaar oud en woon in Duiven. Ik 
ben vierdejaars student op Iselinge Hogeschool en studeer hier aan de Pabo.  
Dit hele schooljaar draai ik mee in groep 6 bij juf Jacqueline. Ik ben aanwezig 
op de maandag en de dinsdag en eens in de tien weken ben ik er een hele 
week. Ik hoop jullie snel te ontmoeten. Tot dan!  
 

Mijn naam is Merel Aalbers. Ik ben 18 jaar en woon in Zevenaar. 
Momenteel zit ik in het tweede jaar van de Pabo op Iselinge 
Hogeschool in Doetinchem. Vanaf dinsdag 14 september tot 
januari ga ik stage lopen op de dinsdag en de woensdag. Dit ga ik 
doen in groep 1 / 2 B bij juf Gemma en juf Maureen. Naast de Pabo 
voetbal ik 3 dagen in de week bij SVO DCS/OBW. Verder vind ik het 
leuk om te bakken en leuke activiteiten met vrienden te doen. Ik 
heb heel veel zin in mijn stage het aankomende half jaar hier op de 
Wissel en hoop er wat leuks van te maken. 

Ouders 
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Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Lotte Zingg, 25 jaar oud en derdejaars 
Pabo-student. Komend schooljaar loop ik stage in groep 3 bij juf Marloes.  
Ik kijk erg uit naar een nieuwe groep, nieuwe ervaringen en de mogelijkheden 

mijzelf als leerkracht te kunnen ontwikkelen. Samen met juf Marloes en de 

leerlingen van groep 3 ga ik ervan uit dat wij er een leerzaam en leuk nieuw 

schooljaar van gaan maken. 

Naast mijn opleiding en stage werk ik in de horeca of doe ik - voor zover dat 

kan in deze tijd - leuke dingen met vrienden en familie. Ik hoop binnenkort 

kennis met u te maken en voor vragen staat de deur altijd open.  
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Nieuws vanuit de babygroep 

We hebben 2 nieuwe baby’s op de groep. Welkom Lucas en Kim.  

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dat betekent dat de meeste baby’s en dreumesen er weer 

zijn. Wat een gezelligheid, we hebben jullie gemist! 

Op de babygroep hebben we een nieuwe watermat. Een mat gevuld met water en als de baby’s of 

dreumesen erop slaan of staan, klotst het water en bewegen de visjes. Dat is interessant!  

Een mededeling vanuit de babygroep: wegens een operatie en het herstel hiervan zal Mirelle van 30 

september tot in ieder geval 15 november afwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de peutergroep 
Wat een heerlijke zomervakantie hebben wij gehad. Het 
thema ‘op de camping’ is verruild voor thema kleuren. Op 
de groep hebben wij een twisterdoek liggen, de kinderen 
weten al veel kleuren! Ook buiten wordt er aan het thema 
gewerkt. Al het buitenspeelgoed wordt op kleur 
gesorteerd!  
 
Willen jullie erop letten dat kinderen het liefst al om 7:00 
uur worden afgemeld. Er moet geroosterd worden op het 
aantal kinderen, daarom is het fijn als wij het zo vroeg 
mogelijk weten.  
 
Tijdens de studie tweedaagse van 30 september en 1 
oktober sluiten wij als pedagogisch medewerkers ook aan 
bij het programma van de leerkrachten. De coaches en 
Lotte zijn gewoon op locatie aanwezig, wij zorgen uiteraard 
voor een volledige overdracht. 
 
 
 

 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 

De scholen zijn weer begonnen, maar hier hebben we een hele leuke, drukke, gezellige 

zomervakantie gehad op de bso. Vol met leuke activiteiten zoals: naar Horsterpark, Cool nature park 

en van allerlei gezellige activiteiten op de bso.  

Alle kinderen en ouders ontzettend bedankt voor het sparen van alle doppen. We hebben in totaal 

70 kilo opgehaald met alleen onze locatie! Toppers!  

De eerste schoolweek zijn we rustig begonnen. Het weer is super, dus we hebben heerlijk buiten 

gespeeld en er is ook veel geknutseld, ook hebben we deze week een online rondleiding bij een 

politiebureau en er worden verschillende vragen beantwoord.  

Volgende week starten we met een nieuw thema, het thema fantasia/sprookjes. We hebben 

aankomende week ook World clean up day, dit houdt in dat we de hele week zwerfafval gaan 

opruimen in de wijk. 

Ook zijn er nieuwe kinderen gestart op de bso. Van harte welkom Olivia, Henoz, Juliette, Jip, Roos, Jip 

en Davi!  
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