Schooljaar 2021-2022
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Ook dit schooljaar is weer voorbij
gevlogen! Afgelopen twee dagen hebben alle kinderen van ons IKC mogen schitteren op het podium
van het Musiater. Door corona zagen de slotavonden de afgelopen twee jaar er anders uit dan
daarvoor. Gelukkig kon het nu weer voorbereid en uitgevoerd worden zoals we dat hier op ons IKC al
ruim 25 jaar gewend zijn. Wat een feest! Wat een talent hebben we op ons IKC: zingen, dansen en
acteren, de kids kunnen het allemaal. Ik hoop dat u, ondanks de warmte, allemaal genoten heeft van
deze fantastische slotavonden.
Graag wil ik u als ouders/verzorgers ook even in het zonnetje zetten deze laatste nieuwsbrief. Fijn dat
er weer veel activiteiten georganiseerd konden worden door de oudervereniging, de vergaderingen
konden weer fysiek op school plaatsvinden waardoor afstemmen een stuk makkelijker verliep. Ook
heeft de IKC-raad hun steentje weer bijgedragen op beleidsniveau. Deze vergaderingen verlopen
altijd erg prettig: er is ruimte voor tips en adviezen, maar ook de successen worden gevierd. Dan de
overige vrijwilligers: de versiergroep, de luizenouders, de biebouders, de mensen die het oud papier
inzamelen, de ouders die geregeld meelopen naar de gymzaal en iedereen die heeft geholpen met
een activiteit binnen ons IKC. Ontzettend bedankt voor uw inzet! We hechten als team veel waarde
aan de samenwerking met ouders, we doen graag dingen samen! We kijken uit naar weer een fijne
samenwerking volgend schooljaar.
Ik wens u allemaal, mede namens het hele team, een hele ontspannen en gezellige zomervakantie
toe. We hopen iedereen weer gezond en wel te mogen ontvangen op de eerste schooldag van
schooljaar 2022-2023: maandag 5 september.
Met vriendelijke groet,
Anke ten Broeke
Directeur IKC De Wissel
Ps. In geval van nood kunt u mij in de zomervakantie uiteraard bereiken via directie.wissel@liemersnovum.nl of 06-80115078
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Bij start schooljaar nieuw op ons IKC
Floris, Nim, Ziggy, Melle, Cato, Jamie en Sofie in groep 1-2A
Gijs, Lotte en Noë in groep 1-2B
Thijn, Fay, Chèvi. Ole en Mees in groep 1-2C
Vanessa in groep 3 (3-4)
Jaïra in groep 5B
Thirza in groep 7B
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op het IKC!
Afscheid groep 8
Groep 8 gaat ons verlaten! Wij nemen dus afscheid van Daan, Jens, Noa G, Quin, Fedde, Jayden,
Siem, Feline, Pim, Levi, Evelia, Maud, Noa W, Tygo, Danique, Jaylee, Mees, Luuk, Bas, Fynn, Koen, Jip,
Reva, Sem, Twan, Damian, Caro, Joël, Daniëlle, Senn, Ize L, Anton, Chris, Loid, Puk, Sofia, Ize vdZ.
Allemaal ontzettend veel succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van!

Nieuws uit de kleutergroepen
Het schooljaar is alweer ten einde. Het is een warme laatste week maar wat slaan de kleuters zich er
dapper doorheen. Alles is een beetje anders in zo’n laatste week. Een tropenrooster, slotavond,
repeteren in het Musiater en dan straks ook nog het afscheid van de klas. De kinderen uit groep 2
zullen straks naar groep 3 vertrekken, altijd weer een spannende stap. Gelukkig blijven er ook nog
heel veel kinderen bij ons in de kleutergroepen. Alle groep 1-ers worden groep 2 en de nieuwe
instroom van groep 0 gaat straks echt in groep 1 starten.
We gaan in de kleutergroepen niet alleen afscheid nemen van de groep 2 kinderen maar ook van juf
Authum. Zij gaat na de vakantie aan een nieuwe uitdaging beginnen in groep 4. Dat vinden we in de
kleutergroepen natuurlijk heel jammer, maar voor Authum erg leuk! We gaan je enthousiasme en
leuke ideeën missen. Maar gelukkig kunnen we nog zo bij je binnenlopen in groep 4. We kijken ook
erg uit naar de samenwerking met onze nieuwe collega’s. Na de vakantie verwelkomen we Isa,
Rianne en Astrid. We hebben ze al een aantal keer mogen begroeten op school en gelukkig waren ze
ook aanwezig bij de wisselochtend. We hebben alle vertrouwen in het nieuwe onderbouwteam en
gaan weer mooie dingen ondernemen samen!
Voor nu wensen we jullie eerst een hele fijne zomer toe!

Ouders
Vanuit de OV
We waren al aan het aftellen naar de vakantie, maar er is nog een laatste nieuwsbrief waarin we dan
toch nog even kunnen terugblikken op de laatste activiteiten van dit schooljaar.
Wat een heerlijkheid, maar liefst 3 schoolreisjes hebben we georganiseerd dit jaar. Het was even
slikken toen het niet door dreigde te gaan, maar wat hebben we uiteindelijk toch genoten! En de
weersomstandigheden waren perfect op alle 3 de dagen. Ik weet niet wie er meer lol hebben gehad,
de kinderen of de leraren en hulpouders 😊.
Ook op de musical moeten we natuurlijk even terugblikken. Wat een warmte! Zowel letterlijk als
figuurlijk. Mooie optredens in een bloedhete zaal, met een warm applaus tot gevolg. En wat zag
iedereen er prachtig uit! De kinderen hebben zich rondom hun optreden in de airco van de Griethse
Poort prima vermaakt en wandelden onder de bezielende leiding van de docenten daar vandaan naar
het Musiater. Dat was wat meer organisatie dan andere jaren, zeker ook nu het hitteplan van
toepassing was en er in de pauze af- of aangehaakt kon worden. Maar het is vlekkeloos verlopen.
Uiteindelijk nemen we afscheid van groep 8 vanavond, en sluiten we hun schoolcarrière op De Wissel
feestelijk af. Namens de OV veel succes op de middelbare school.
Wij als OV kijken al weer uit naar volgende schooljaar waarin we zowel afscheid nemen van zeer
gewaardeerde OV-leden als nieuwe leden mogen verwelkomen. Maar daarover na de vakantie meer.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

Overig nieuws
Drie dagen voetballen bij DVC’26. Dat is waar het om gaat op 20, 21 en 22 augustus 2022. Drie dagen
lang voetbalplezier onder begeleiding van enthousiaste trainers. Samen met al jouw vriendjes en
vriendinnetjes 3 fantastische dagen beleven in de zomervakantie!
Scan de QR-code of bezoek onze website om je aan te melden.
Https://dvc26.nl/activiteit/voetbal-3-daagse-2022

Overig nieuws
Opvoeden doen we samen
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat
vraagt veel van u als ouders of verzorgers. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last wat worden
verlicht en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen
gebruiken aan een gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden de
ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt
spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.
Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil je
meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Bel, mail of app gerust voor een
afspraak. Ik kom graag een keer langs voor een kopje koffie.
Meer info vind je in de bijgevoegde folder en op www.buurtgezinnen.nl. Mailen kan naar
wietske@buurtgezinnen.nl, bellen of appen op nummer 06 148 50 264.
VOETBALLEN ALS ORANJE!
Het Oranjefestival komt op zondag 11 september 2022 weer naar s.v. OBW Zevenaar toe! Wil je
leren dribbelen als Memphis, mikken als Lieke Martens, scoren als Vivianne Miedema of spelen als
Frenkie de Jong? Of gewoon lekker even voetballen? Je bent van harte welkom op deze OBW
voetbalinstuif. Of je nu lid bent of niet. Beter nog, laat je vriendinnetje of vriendje zich ook
inschrijven, zij vinden het vast ook heel erg leuk. Het Oranjefestival is voor kinderen van 3 t/m 10
jaar. Je start om 10.00 uur en het is afgelopen rond 12.30 uur. De deelname is geheel gratis. Voor
eten & drinken wordt gezorgd. Voor alle deelnemers is er een hele leuke goodiebag. Én de kinderen,
die zich aanmelden als nieuw lid, krijgen een echte OBW voetbalshirt met eigen naam erop.
Meld je aan via :
https://www.knvb.nl/oranjefestival/obw/2218
Organisatie: sv OBW Zevenaar
voetbalinstuif@obw.nl

Overig nieuws

Yes!! Dit jaar kunnen jullie hopelijk weer allemaal naar Doedorp! Dit jaar kunnen we weer
hutten bouwen en zijn er zoals jullie van ons gewend zijn genoeg leuke andere activiteiten.
Denk bijvoorbeeld aan proefjes doen, knutselen, spelletjes spelen en nog veel meer!
Doedorp is dit jaar van maandag 22 augustus t/m vrijdag 25 augustus, de een na laatste
week van de vakantie. Dit jaar vindt Doedorp gewoon weer plaats op het Breuly terrein. Wij
hebben er al heel veel zin in!
Openingstijden
Voor kleuters van 4 t/m 5 jaar: 12:30 tot 15:00 uur.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: 9:30 tot 15:00 uur.
Kosten
Kleuters van 4 t/m 5 jaar: € 14,- per week excl. overblijven. Voor de kleuters zijn alleen
weekkaarten te koop.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar: € 8,- per dag en € 27,- per week incl. overblijven (eigen lunch
meebrengen).
Voor kinderen met een Gelrepas, aangesloten bij de Voedselbank of Stichting Leergeld is
Doedorp gratis. Neem hiervoor contact op via de Voedselbank of Stichting Leergeld, of mail
naar info@doedorp.nl.
Voorverkoopadressen
Van 18-7-2021 t/m 19-8-2021
Rebers Boek en Buro, Marktstraat 29/37, Zevenaar
Spar Leenders, Spaansmaat 10, Zevenaar
Contact www.doedorp.nl

www.facebook.com/doedorp 0316-79 45 41 info@doedorp.nl

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
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

