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De eerste twee weken van dit schooljaar zitten er alweer op…. 
Na een feestelijke start met champagne en nieuwjaarswensen op 
maandag 22 augustus, hebben we op 24 augustus bellen geblazen 
met wethouder Dolf Kistemaker om het schooljaar te openen. Het 
kinderdagverblijf is alle weken natuurlijk gewoon open gebleven toen 
school vakantie had. Verderop in deze nieuwsbrief is te lezen wat zij 
deze weken hebben beleefd.  
 
Deze nieuwsbrief komt iedere maand uit en is geschreven voor alle 
ouders van IKC Het Woud. U zult merken dat wij dit jaar steeds meer 
samen gaan werken om van twee organisaties één te maken.  
Een mooi doel! 
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5-9 
sept 

Startgesprekken met 
kinderen-ouders-
leerkracht 
 

13 sept Fotograaf 
 

14-16 
sept 

Schoolkamp groep 7/8 

16 sept Schoolreisje groep 1 t/m 6 
 

20 sept Praktische verkeersles: 
alle kinderen op de fiets! 

29 sept Ouders in de school + 
koffie 

 

 

Welkom op het IKC! 
 

Ted Boswachtertjes 

Matthijs Boswachtertjes 

Jill Groep 1 

Scotti Groep 1 

Yeva Groep 1 

Eric Groep 1 

Eva Groep 2 

Yfke Groep 4 

Arne Groep 5 

Pien Groep 5 

Tom Groep 7 

Sytse Groep 8 

 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op dinsdag 13 
september. Dit jaar alleen voor de kinderen 
die op de basisschool zitten. Vanaf volgend 
jaar gaan KDV en basisschool dit combineren.  
Er worden groepsfoto’s en individuele foto’s 
gemaakt. Het decor is zoals het voorbeeld 
hiernaast: een witte achtergrond en een 
houten kistje. U kunt rekening houden met de 
kleur van de kleding van uw kind. Niet te licht 
dus! 

 

Er worden ook foto’s gemaakt met broertjes/zusjes. Ook 
broertjes/zusjes die op die dag op het KDV zijn, worden samen op de 
foto gezet met de kinderen die op school zitten. Gezinnen met 
kinderen die niet op school of KDV zijn op die dag, kunnen een 
broertjes/zusjes foto laten maken om 14.00 uur. Voor meer informatie 
en/of vragen kunt u contact opnemen met Esther: 
e.vanbreen@wijdevenen.nl  
 

Schoolfruit 
Vanaf dinsdag 6 september krijgen wij op school 20 weken 
lang schoolfruit geleverd. Iedere maandag laten wij weten 
welke fruit/groentesoort op welke dag op de planning staat. 
Als uw kind het niet lust, kunt u zelf een andere soort 
meegeven. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten wij 
allemaal groente of fruit als tussendoortje!  
Zie verder in deze nieuwsbrief meer informatie. 

mailto:e.vanbreen@wijdevenen.nl


Nieuws uit het KDV 
 
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad!!! Veel zon en lekker warm!!  
We zochten dan ook regelmatig verkoeling op door met water te spelen. Wat een pret hadden we 
dan!! 
Natuurlijk ontbrak ook een ijsje niet! 
 
Omdat de school dicht was konden we in de ochtend in de schaduw op het schoolplein spelen. De 
zandbak was fantastisch! 
En ook de gymzaal werd met plezier gebruikt. 
 
Er werden ook nog allerlei knutsels en activiteiten gedaan waarbij verschillende 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd werden.  
 
We hebben in de vakantie afscheid genomen van Jayson, Rudy en Jill. Jill zit inmiddels hier op de 
basisschool en komt nog regelmatig even een knuffel aan ons geven!! 
 
Ook hebben we een nieuw kindje mogen verwelkomen. Ted is een lieve kleine baby die veel van 
knuffelen houdt!! Gelukkig houden wij daar ook heel veel van, dus dat komt helemaal goed!! 
 
Iedere maand oefenen we met de kinderen die kunnen lopen de brandtrap op en af. Dit om ze 
bekend te maken met de trap als we ooit, in geval van nood, moeten evacueren. We hopen 
natuurlijk dit nooit aan de hand te hebben... 
 
We zijn sinds enkele weken bezig met het thema Reuzen en Kabouters. De begrippen groot en klein 
staan bij dit thema centraal.  
We doen allerlei activiteiten waarbij het belangrijk is dat we de baby's ervaringen op laten doen. 
Dus veel verschillende materialen aanbieden en veel nieuwe woorden gebruiken.  
Bij de dreumesen breiden we deze ervaringen uit en oefenen we vaardigheden. 
De peuters leren vaardigheden toe te passen en breiden deze uit. 
We proberen zoveel mogelijk foto's te maken waarop jullie kunnen zien welke activiteiten uw kind 
doet. Ook vertellen we dit bij de overdracht en kunnen we jullie soms zelfs een resultaat laten zien 
als er geknutseld is!! 
 
Op dit moment geniet Saskia nog van haar vakantie en zal Sharon daarna haar welverdiende 
vakantie hebben. 
 
Nog 1 klein vraagje voor de ouders die dit nog niet hebben gedaan: we zouden het leuk vinden om 
van alle kinderen een pasfoto (of gewoon een kleine foto) te krijgen. Dit voor op een ballon waarvan 
een verjaardagskalender wordt gemaakt. 
Wilt u deze nog bij ons aanleveren? 
 
Alvast bedankt!! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team de boswachtertjes 
 

Parkeren (school en KDV) 
Wij zien steeds vaker dat ouders hun auto parkeren naast 
het IKC, op de weg. U mag daar wel even stil staan om uw 
kind zelf uit te laten stappen, maar u mag de auto daar 
niet parkeren. Wilt u hier op letten? 



  

Chromebooks 
Dit schooljaar zijn wij weer gestart met het werken 
op de Chromebooks. De kinderen van groep 3 t/m 8 
maken dagelijks gebruik van het device als middel 
om de lesstof te verwerken of in te oefenen. Wij 
wisselen het werken op de Chromebook geregeld af 
met het werken op papier, omdat wij ook het 
schrijfproces willen blijven ontwikkelen. En 
bijvoorbeeld bij rekenen willen wij zien hoe een 
leerling tot een antwoord komt.  
Voor het werken op de Chromebook hebben wij met 
de kinderen regels afgesproken hoe wij om gaan met 
het device. Deze zijn opgesteld in het Chromebook 
contract, die u voorbij heeft zien komen. Het 
contract is geen ‘echt’ contract, maar meer om u te 
laten zien wat wij met elkaar hebben afgesproken. Bij 
terugkomst op school heeft de iCoach ook een 
handtekening gezet. Omdat de devices voor school 
een investering is geweest, willen we hier graag met 
elkaar zuinig op zijn. Op deze manier willen we dat 
aan de kinderen leren.  
 
 

 

Workshops 
Voor de workshops van de komende weken zijn wij op 
zoek naar: 

• Lapjes / stof 

• Vulling (om knuffels te vullen) 

• Knopen/garen 

• Kranten (voor papier mache) 

• Een wit laken 
Heeft u iets van dit lijstje dat wij mogen gebruiken? Wij 
horen het graag! 

Schoolreisje groep 1 t/m 6 
 
Op vrijdag 16 september is het zover, we gaan op 
schoolreis! Waar we naartoe gaan is tot nog toe geheim 
gebleven, maar vanaf nu mag iedereen weten. We gaan 
naar Funmania in Aalsmeer! 
Funmania is een Funpark voor alle leeftijden. Het heeft een 
aanbod van activiteiten die voor plezier en avontuur zorgen 
voor de kleuters, maar ook voor de andere groepen.  
Op deze dag nemen de kinderen zelf hun 10 uurtje en een 
lunch pakketje mee. Natuurlijk mag er iets extra lekkers 
meegenomen worden. In de middag verzorgd school nog 
een lekkernij. Let u erop dat de kinderen goede schoenen 
aantrekken deze dag en geen slippers? We verwachten rond 
16:30 uur weer terug te zijn op school.  
 

 

Vredesposter wedstrijd 2022 
Leerlingen uit groep 7/8 die dat willen kunnen 
dit jaar deelnemen aan de Vredesposter 
wedstrijd. 
De Vredesposter Wedstrijd 2022 vindt plaats 
aan het begin van het schooljaar en heeft als 
thema: "Lead with compassion: Laat je Hart je 
Leiden!" 
De posters moeten uiterlijk maandag 31 
oktober worden ingeleverd. Die dag kiezen de 
leerlingen de 6 mooiste tekeningen, 3 uit groep 
7 en 3 uit groep 8.  
De poster moet aan een aantal eisen voldoen: 

- De tekening moet op posterformaat. 

- Moet worden getekend (dus geen knip- 

en plakwerk) 

- Mag geen tekst bevatten. 

Wij wensen de deelnemende leerlingen veel 
succes en zien uit naar de resultaten.  
 



 
 
 
 

  

Iedere nieuwsbrief ook bericht vanuit Kwink, onze nieuwe SEO methode 



 
 
  

 
 

Beste ouders, 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet 
alleen gezond, maar ook leuk!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EU-Schoolfruit op IKC Het Woud  
De drie vaste groente- en fruitdagen op IKC Het Woud worden: 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
Wij ontvangen de levering van leverancier Frupaks – Vernooij B.V. 

 

Wilt u weten welke soorten fruit of groente uw kinderen wekelijks 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de speciale nieuwsbrief voor ouders 
via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. U kunt de 
wekelijkse levering ook bekijken op de website van EU-Schoolfruit: 
www.euschoolfruit.nl. 
Het EU-Schoolfruit is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid 
groente en fruit per dag te halen. Geeft u zelf ook fruit mee op de 
overige dagen? 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
 
 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 
euschoolfruit@wur.nl   
0317- 485966 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:euschoolfruit@wur.nl
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Zonnebloemwedstrijd 
Wie heeft de hoogste zonnebloem?  
 
Volgende week komen Esther en Piroska 
de zonnebloemen opmeten bij de 
kinderen thuis! Denk je dat jij misschien 
wel de hoogste zonnebloem hebt? Laat 
het weten aan juf Mirjam 
(mirjam.kennis@wijdevenen.nl) 

 

De bloemen van Cas 

 

De bloemen van Max en Milou 

Gym en het weer 
 
We hebben veel geluk met het weer gehad tijdens de gymlessen, maar nu de herfstperiode er 
aan komt moeten we toch weer rekening gaan houden met de kleding en het schoeisel tijdens 
de gymlessen. 
Ieder kind moet tijdens de gymles sportschoenen- en kleding dragen waarin ze makkelijk 
kunnen bewegen. 
Ook een setje reserve kleding en schoenen in hun kluisje is zeker aan te raden. 
Lange haren moeten voor de veiligheid vast en sieraden moeten af. 
Deze regels zijn bekend bij de kinderen, maar ook voor de ouders goed om te weten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Marieke Paymans  
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Nieuws van buiten 

 
 
 
 

 

 
 

  

 



 
  

"Steun een diverser aanbod middelbare scholen" 
 
In de Leidse regio is een initiatief gestart om een nieuwe middelbare school te 
stichten. Dit wordt een middelbare school met vernieuwingsonderwijs dat aansluit 
op de vernieuwende basisscholen in de regio. Wij vinden het belangrijk dat er voor 
onze kinderen iets te kiezen is in onze regio en steunen dit project daarom. 
Ouders van onze leerlingen uit groep 7 en 8 mogen via een site van de overheid 
dit project steunen met een handtekening. Zou u willen tekenen? Dat kan op de 
site van de overheid via www.daltonleiden.nl 

http://www.daltonleiden.nl/


 
  



 


