
 
 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

De tijd vliegt: nog twee schoolweken en dan is het 

alweer tijd voor de voorjaarsvakantie! De komende 

twee weken staan onder andere in het teken van 

de rapporten en natuurlijk carnaval! Op donderdag 

16 februari gaat het eerste rapport mee. 

Aanstaande dinsdag hebben we een studiedag 

waarop we onder andere met het hele team de 

resultaten van de Cito middenmeting zullen 

evalueren.  

 

Vorige week vrijdag was de laatste Wisselpiraat op 

ons IKC. Groep 1-2B en 7A hebben een voorstelling 

neergezet met het thema circus. Aan het eind van 

deze voorstelling had de leerlingenraad een 

verrassing… De afgelopen periode zijn zij namelijk 

bezig geweest met het bedenken van een nieuwe 

naam voor de Wisselpiraat. Niemand wist namelijk 

meer waarom het woord piraat gekoppeld was aan 

deze voorstelling. De nieuwe naam voor de 

voorstelling is: De Wisselshow! Vol trots heeft de 

leerlingenraad dit vorige week vrijdag aan de hele 

school gepresenteerd. De eerstvolgende 

Wisselshow is op vrijdag 10 februari door de 

groepen 1-2A en 7B.  

Gisteren hebben we een ontruimingsoefening 

gehad, deze is ontzettend goed verlopen! Ook 

hebben al onze BHV-ers weer een herhalingscursus 

gehad: iedereen is met vlag en wimpel geslaagd.  

Vanmiddag en vanavond is er disco op ons IKC. Het 

thema is Hawaii. Iedereen heeft een als uitnodiging 

een mooie bloemenkrans gekregen. Laten we er 

een leuk en gezellig feest van maken!  

Met vriendelijke groet, 

Anke ten Broeke 

Directeur IKC De Wissel   

 

 

 

Welkom op ons IKC   

Groep 1-2B: Matz 

 

Wij wensen jou veel plezier bij ons op het IKC! 

Verkeersveiligheid rondom ons IKC 

Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op 

straat niet alleen van kinderen maar ook van auto’s 

en fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor 

het verkeer: na een dag stilzitten hollen ze vaak 

naar buiten. Regelmatig ontstaan er bij onze 

school verkeersonveilige situaties. Denk 

bijvoorbeeld aan het verkeerd parkeren van auto’s, 

geen voorrang verlenen van overstekende 

kinderen (bij zebrapaden) en/of het stilstaan van 

motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet is 

toegestaan.  

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige 

manier naar school kunnen. In samenwerking met 

de gemeente willen wij daarom meer 

bewustwording creëren bij de automobilisten 

tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen 

bij onze school.  

Dit houdt in dat de buitengewoon 

opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente 

in de aankomende periode toezicht gaan houden 

tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen 

bij meerdere basisscholen in de gemeente 

Zevenaar. Ontstaat er een verkeersonveilige 

situatie, dan zullen de boa’s hierover het gesprek 

aan gaan. Mocht er sprake zijn van een herhaling 

dan kan het zijn dat de boa ook handhavend 

optreedt door middel van het geven van een 

bekeuring.  

Laten we er met ons allen voor zorgen dat onze 

kinderen in een veilige omgeving naar school 

kunnen!    
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Donderdag 23  Kijkavond 18:30-19:30uur 

 

 

 



 
 

Carnaval 

Nog twee weekjes geduld en dan barst het feest 

los op ons IKC! We beginnen de dag met een 

lawaaioptocht. Om 08.30u gaan wij de straten van 

Zevenaar wakker maken om onze prinses, prins en 

de narren van ons IKC op te halen! Hiervoor mogen 

de kinderen weer potten, pannen en alles wat 

geluid kan maken meenemen. U bent als ouder 

natuurlijk welkom om te komen kijken. 

Tijdens de pauze krijgen de kinderen wat lekkers 

van de OV, maar daarnaast ook graag nog eigen 

fruit en drinken meenemen.  

Dit jaar doen wij als IKC niet mee met de 

Boemelparade in Zevenaar. Dit zouden wij wellicht 

volgend jaar weer op willen pakken. Mocht u het 

leuk vinden om namens school mee te lopen en te 

helpen in de voorbereidingen, wij kunnen uw hulp 

goed gebruiken! Voor nu dus nog even een jaartje 

geduld… 

Serpentines(spuitbus) en confetti is niet 

toegestaan deze dag. 

We gaan er een mooie dag van maken!  

Voorleeskampioen Zevenaar 

Zoals jullie weten, hebben wij als school Justus 

Joosten gekozen als onze voorleeskampioen. 

Afgelopen zaterdag was de finale van Zevenaar. Elf 

kinderen van verschillende deden hier aan mee. En 

Justus dus ook. Justus las heel mooi voor en met 

humor. Hij kreeg mooie complimenten van de jury. 

In de jury zaten twee voorleesdeskundigen en de 

kinderburgemeester. Helaas was hij niet de 

winnaar, maar een mooie tweede plaats is ook 

bijzonder knap. Afgelopen maandag heeft hij in de 

klas een filmpje laten zien van het voorlezen. Hij 

mag heel trots zijn op hoe hij het heeft gedaan en 

wij zijn ook heel trots op onze voorleeskampioen.  

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Save the date! Woensdag 5 april wordt er een 

ouderavond georganiseerd met als onderwerp 

kinderen en gamen. Noteert u de datum vast in uw 

agenda?  

Gamen, je kind kan er geen genoeg van krijgen! En 

jij bent vooral bezig met die dagelijkse strijd om 

schermtijd…  

Games, zowel bordspellen als digitale spellen, zijn 

onmisbaar en er zijn ongelooflijk veel voordelen 

aan het spelen ervan!  

Maar wat doen games met je kind? Waarom zijn ze 

zo verslavend? Wat is gezond gamegedrag en hoe 

voorkom je dat schoolprestaties onder gamen 

lijden?  

Het wordt een avond vol plezier en inspiratie!  

Binnenkort ontvangt u meer informatie en hoort u 

hoe u zich aan kunt melden voor deze avond! 

Nieuws uit de onderbouw 

In de onderbouw zitten we momenteel nog 

midden in het circus thema. De kinderen zijn volop 

aan het oefenen met diverse circusacts. Dit gaan 

we woensdag 15 februari laten zien aan alle 

ouders/verzorgers van de kleutergroepen in de 

gymzaal van de Lentenmorgen. Ook hebben we 

laatst tijdens de Wisselpiraat al kunnen genieten 

van een prachtige show over het circus van groep 

1/2B en groep 7A.  

Afgelopen maandag hebben we ook kunnen 

genieten van een prachtige voorstelling in het 

Musiater. Onze kleutergroepen zijn gezamenlijk 

richting het theater gelopen om daar te kijken naar 

de voorstelling Koos&Moos. Ze waren enorm 

betrokken en hebben allemaal genoten van het 

mooie verhaal van Koos samen met zijn Koala 

Moos. Na afloop kreeg iedere leerling een mooi 

prentenboek dat we al kenden van de Nationale 

voorleesdagen. Wat een leuke verrassing!  

Koffieochtend dinsdag 7 maart 

Dinsdag 7 maart staat de tweede koffieochtend 

gepland van 8:30 tot 9:30 uur. Aan deze 

koffieochtend is geen specifiek thema gekoppeld. 

De directie zet deze ochtend de deuren open voor 

ouders/verzorgers die graag tips en/of tops willen 

geven over het reilen en zeilen binnen ons IKC. 

Kom gerust langs om laagdrempelig met elkaar of 

met de directie in gesprek te gaan! 

Nieuws IKC-breed 



 
 

Onze allerkleinsten; de baby’s en de peuters zijn 

bezig met het thema ‘Welkom in het circus’, net als 

onze kleuters. De kleuters hebben een hele leuke 

themaopening gehad in de hal, met een 

toneelstukje over het circus. Een aantal van onze 

oudste peuters zijn mee geweest naar deze 

opening! Op de peutergroep hebben we het gehad 

over wat er allemaal te zien is in het circus en over 

dat we een kaartje moeten kopen voordat we naar 

binnen mogen. Deze week staat de clown centraal.  

 

25 januari t/m 4 februari zijn de nationale 

voorleesdagen, daarom kwam er iemand van de 

bibliotheek langs om onze peuters voor te lezen uit 

het prentenboek van het jaar; Maximiliaan viert 

een feestje! Nou dat was voor ons een feestje! Er 

kwamen poppen tevoorschijn en er werd veel 

gelachen. We hebben het boek later deze dag nog 

een aantal keer voorgelezen.  

 

Een grote groep kinderen die op woensdag naar de 

BSO komen, hebben de afgelopen maanden hard 

gewerkt aan hun toneelvoorstelling met de 

cultuurcoach. Afgelopen zaterdag was hier dan het 

grote moment, het optreden in het Musiater! Het 

optreden was een succes, de kinderen hebben het 

onwijs goed gedaan en ze kregen als echte sterren 

een daverend applaus en een mooie bloem aan het 

einde van de voorstelling. 

 

Verder zijn de kinderen op de BSO weggeweest en 

waren er andere activiteiten op de locatie. Zo 

hebben ze een eigen blotenvoetenpad gemaakt, 

hebben we gewandeld om buurtbingo te spelen, 

zijn er happy stones geschilderd, waren er 

uitstapjes naar het Horsterpark, Cool Nature park, 

het Peeske en de Intratuin.  

 

Ook hebben we deze maand weer nieuwe 

kinderen mogen verwelkomen. Welkom; Roos, 

Joris, Wouter, Arno, Jinthe, Anne, Milan, Dyon en 

Charlize.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

Nieuws vanuit Het Talent 



 
 
Blije mensen in Guatemala 

Begin november ging ik weer naar Guatemala om 

een huisje mee te helpen bouwen voor de familie 

van Doña Soledad, haar man Carlos en hun vier 

kinderen.  

Ze wonen in San Mateo Milpas Altas, een 
hooggelegen dorp, waar weinig werk te vinden is. 
Vader Carlos werkt in een stad verderop en komt 
alleen in het weekend thuis. Wat een lief gezin! 
Vanaf het begin tot het einde van de bouw  
behulpzaam, ook de kleinsten, en steeds met een 
blije lach. 

We hadden het 
geluk met hele 
fijne bouwvakkers 
te werken, die ons 
goed konden 
aansturen. 
Elke dag zagen we 
het huisje groeien 
en gingen we eind 
van de middag 
voldaan naar huis, 
uitgezwaaid door 
de kinderen. 
 

 

 
Al op woensdag 
in de tweede 
week was het 
huisje klaar, 
inclusief de 
twee deuren en 
drie ramen. Heel 
snel gedaan. 
Toen kon de 
ceremonie 
beginnen. We 
nemen altijd de 
Nederlandse 
vlag mee, 
slingers , oranje 

petjes, ballonnen en natuurlijk cadeautjes. 
 
Wat een dankbaar werk om dit voor de families te 
mogen doen. 
 
Zo leren de kinderen van "de eerste klas" de letters 
en woorden. In het Spaans, het Yacatan (de 
streektaal) en het Engels 

op het bord staat:  "De tijd gaat snel, als je nu geen 
tijd verspilt, zul je later een succesvol mens zijn!" 
 
Als je later nog eens denkt aan de verhalen over 
Guatemala en een poosje wilt gaan helpen, zoals 
een oud-leerling dat nu gaat doen, dan neem 
contact op met de stichting. construcasa.org 
 
(juf) Trudy 

 
 
 
 
 
 

Overig nieuws 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 


