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Uitslag zonnebloemwedstrijd IKC Het Woud 2022 
 
Tijdens de openingsdag van IKC Het Woud  
was er een “bloemenmeisje” aanwezig.  
Iedereen die dat wilde kreeg een zakje met  
zonnebloemzaadjes en kon daarmee thuis  
aan de slag. Inmiddels zijn we heel wat  
maanden verder en zijn er verschillende  
updates met foto's in de nieuwsbrief  
geweest. Uiteindelijk zijn er 4 kinderen/ 
gezinnen overgebleven waar Piroska en  
Esther langs zijn geweest om de hoogste  
zonnebloem op te meten. Het scheelde niet  
veel, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn! 
 
1e prijs: Milou van Haaster met een zonnebloem van maar liefst 3 
meter hoog! 
2e prijs: Max/Milou en Maud met een zonnebloem van maar liefst 
2.60 meter hoog! 
3e prijs: Noor met een zonnebloem van 2.50 meter hoog! 
4e prijs: Cas met een zonnebloem van 2.40 meter hoog! 
 

 
 

Nieuws uit het Woud 
AGENDA 

Schooljaar 22-23  |  nr. 2  |  7 oktober 2022 

20 okt Kinderboekenweek 
afsluiting met ouders 

21 okt Studiedag school: alle 
kinderen vrij 

24 - 28 
okt 

Herfstvakantie 

1 nov Ouders in de school + 
koffie 

 

Welkom op het IKC! 
 

Adam Boswachtertjes 

Luca Boswachtertjes 

Moos Boswachtertjes 

Duuk Boswachtertjes 

Matthijs Boswachtertjes 

 

Uitnodiging thema afsluiting en boekenmarkt  
 
Op donderdag 20 oktober gaan wij gezamenlijk, met KDV, school 
en ouders, de Kinderboekenweek afsluiten. Tijdens de afsluiting 
wordt er in beeld en geluid gepresenteerd wat de kinderen 
hebben geleerd. Ook is de prijsuitreiking voor de winnaar van de 
voorleeswedstrijd. Na afloop is er een boekenmarkt op het 
schoolplein. Boekwinkel Haasbeek verkoopt dan leuke 
kinderboeken voor kinderen van alle leeftijden. Een deel van de 
opbrengst komt ten goede aan de Bieb op school! 
 

De thema afsluiting start om 12:30 uur en zal ongeveer een uurtje 
duren. Van 13:30 tot 15:00 uur is de boekenmark. Aangezien de 
kinderen tot 14:00 uur les hebben is dit is een mooi moment om 
inkopen te doen voor de feestdagen! 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuws uit het KDV 
 
Vorige week donderdagmiddag hebben de 
kinderen van het kinderdagverblijf een leuke 
activiteit in de gymzaal mogen doen. Ik heb 
voor mijn opleiding een opdracht uitgevoerd. 
We hebben een spel gedaan dat apeneiland 
heet. Verschillende hindernissen nemen 
waarbij de kinderen niet met hun voeten in 
het water mochten komen. De vloer was 
water. De kinderen vonden dit een heel leuk 
spel. Ze hebben gezegd dat ze dit vaker 
willen spelen! 
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Even voorstellen… 
Hoi, ik ben Dania en ik ben sinds 
1 juli werkzaam bij het Woud op 
de BSO. Ik ben nieuw in de 
omgeving, ik kom namelijk uit de 
Zaanstreek. Ik woon hier sinds 
april. Hiervoor heb ik onder 
andere in de kraamzorg en 
gehandicaptenzorg gewerkt.  
Ik ben bijna 27 jaar oud en woon 
hier met mijn vriend en hond. 
Mijn interesses liggen onder 
andere bij sporten, suppen, crea, 
lezen en koken en bakken.  
Ik heb het tot nu toe al heel erg 
naar mijn zin en ik hoop de 
kinderen ook! 
 
Groetjes Dania 
 

 

 

Even voorstellen… 
Met de start van dit schooljaar ben ik 
werkzaam op IKC het Woud. Ik werk op 
dinsdag als extra leerkracht in groep 5 t/m 8 
en op woensdag ben ik in groep 7-8 te 
vinden. Tijdens de informatieavond heb ik 
een aantal ouders ontmoet en gesproken, 
met dit berichtje wil ik mijzelf aan alle ouders 
voorstellen, zodat jullie een beetje weten wie 
ik ben en waar ik vandaan kom. 
 
Ik ben Marit Wisseloo en woon samen met 
René in Woerden. Ik heb de afgelopen 18 
jaar gewerkt op basisschool Antonius in 
Noorden, een school binnen de stichting 
WijdeVenen. Dat heb ik met ontzettend veel 
plezier gedaan, maar na zo een lange tijd is 
het goed om eens te kijken en ontdekken 
wat er nog meer in onderwijsland te beleven 
valt. Vandaar mijn keus om in het kernteam 
(vervangingspoule) de komende tijd op 
verschillende scholen aan het werk te gaan.  
 
Ik mijn vrije tijd sport ik graag. Ik voetbal bij 
Altior in Langeraar (ik kom oorspronkelijk uit 
Ter Aar), ik vind zwemmen erg leuk en ook 
fietsen en wandelen doe ik graag. Verder 
lees ik veel boeken en speel graag een 
spelletje. In de vakantie ga ik er graag op uit. 
Lekker kamperen in Nederland, in de winter 
skiën in de bergen, stedentrips en in de 
zomervakantie met de klapkar (vouwwagen) 
rondtrekken door Europa.  
 
 
 

 

Ik zal de komende 
maanden 
(gedurende het 
verlof van Lisa) op 
het Woud blijven, 
er komen dus nog 
genoeg 
momenten om 
elkaar live te 
ontmoeten. 
Spreek mij gerust 
aan als je mij 
langs ziet lopen, ik 
vind het leuk om 
kennis te maken. 
 



  

Gevonden voorwerpen 
Er staat een mand voor gevonden 
voorwerpen bij de hoofdingang onder de 
kapstok. U kunt daar zelf zoeken als er iets 
kwijt is en wij zullen ook voor iedere 
vakantie een update doen van de inhoud.  
 

 

Ouderbijdrage basisschool 
 
Inmiddels is voor 52 kinderen de ouderbijdrage 
betaald. Heel fijn. Mocht u nog niet hebben 
betaald, en dan wel willen doen: Dit is de link 
naar de brief die wij meegegeven hebben in 
september. Om alle gewenste activiteiten te 
kunnen doen dit jaar, vragen wij een bijdrage 
van €50,- per kind. Mocht u meer of minder 
willen geven, kunt u het betaalverzoek uiteraard 
aanpassen. 

 
 

Nieuws uit groep 5/6 
 

Boekenslingers  
Vorige week zijn we in de groep gestart met het 
presenteren van de boekenslingers. De meeste kinderen 
hebben hun boek nu gepresenteerd. We merken dat de 
kinderen het goed voorbereid hebben en we zijn trots op 
alle presentaties die we gezien hebben. Tijdens de 
thema-afsluiting zullen we alle boekenslingers 
neerleggen, zodat u ze kunt bewonderen! 
 
Tafels oefenen 
In groep 4 zijn de kinderen begonnen met het oefenen 
van de tafel van 1 t/m 10. Het is belangrijk dat de 
kinderen deze sommen vlot uit kunnen rekenen. Je hebt 
ze namelijk bij veel rekenopgaven nodig; denk aan delen, 
delen met rest en later ook bij bijvoorbeeld breuken en 
procenten. 
Aan het begin van het schooljaar hebben we in kaart 
gebracht welke sommen de kinderen beheersen en welke 
sommen nog niet. In de klas oefenen we hier regelmatig 
mee. U kunt dit ook thuis met uw kind oefenen, door de 
tafels door elkaar aan uw kind te vragen. Ook zijn er veel 
leuke spelletjes op internet te vinden, zoals via 
www.tafeldiploma.nl  
 

Luizen op het IKC 
 
Luizen…. Ze blijven zo af en toe de kop op 
steken. Vanmorgen zijn alle kinderen op school 
gecontroleerd en er zijn weer luizen en neten 
aangetroffen. Alle ouders van de betreffende 
kinderen zijn op de hoogte gebracht.  
 
School is de uitgelezen plek om een 
luizenplaag te kunnen tackelen. Tegelijkertijd 
vragen wij ons ook af: is het wel de 
verantwoordelijkheid van school om dit te 
faciliteren? We zijn er nog niet uit. We zullen 
hier de komende tijd met ouders over in 
gesprek gaan. Mocht u uw mening laten 
horen; mail dan naar Mirjam 
(mirjam.kennis@wijdevenen.nl) of kom naar 
het koffiemoment op 1 november (Ouders in 
de school). 
 
Tot die tijd: blijf alstublieft uw kind regelmatig 
controleren en kammen! 
 

https://14.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/542472/Ouderbijdrage-schooljaar-22-23-%281%29.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3D1I57L6PEvEdMGfuD6ZkNsy9dzeucSZuE&amp;data=05%7C01%7Cmirjam.kennis%40wijdevenen.nl%7Cbd4fff985b8b40af4a9c08daa5fb95b7%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638004797216413742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=K3cUOjXfYbNUE7WB%2F%2BsUgAyrMlPWhf2ajjmyBlgx1ws%3D&amp;reserved=0
http://www.tafeldiploma.nl/
mailto:mirjam.kennis@wijdevenen.nl


Workshops groep 5 t/m 8 
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Op 9, 23 en 30 september 
hebben de kinderen 3 weken 
dezelfde workshop gedaan. Ze 
konden kiezen uit papier 
maché, knuffels maken, 
monsters kleien en werken met 
kroontjespen. De kinderen zijn 
lekker creatief bezig geweest! 

Op 7 oktober en 14 oktober is 
de tweede ronde van 
workshops. De kinderen 
konden kiezen voor judo, 
koken, weven, toneel en 
prentenboeken schilderen. 
Vandaag hebben we weer veel 
blije gezichten gezien! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



  

Gratis reparatie fietsverlichting bij alle rijwielhandelaren in Kaag en Braassem 
 
De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het 
jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom 
organiseren de regio, gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland 
in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal 
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een 
fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de 
actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft 
alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de 
aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren 
terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus 
arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting. 
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Leesweek op het Woud 
Afgelopen week hadden we onze eerste leesweek van het schooljaar. In de hele school zijn 
verschillende leesactiviteiten gedaan. 
Op maandag heeft onze leesconsulente van de bibliotheek in elke groep een les gegeven rondom 
leesmotivatie. De kinderen in groep 1 t/m 4 hebben hierbij geluisterd naar het begin van een verhaal, 
waarna zij moesten bedenken hoe het verhaal af zou lopen. Dit moesten zij toen bouwen met lego. 
Groep 5/6 is aan de slag gegaan met theaterlezen en in groep 7/8 kregen de kinderen een creatieve 
schrijfopdracht naar aanleiding van een verhaal. 
Aan het einde van de week hebben de kinderen uit de bovenbouw voorgelezen aan de kinderen uit 
groep 1 t/m 4 en aan groepjes kinderen van het kinderdagverblijf. Verder werden er Engelse boeken 
gelezen door kinderen uit groep 7/8. 
Ook is Saskia, de moeder van Emma en Lieke, langs geweest om leesopdrachten te doen samen met 
haar hond Boris.  
 

 

 
 

 

 

 

 

De actiedag is op zaterdag 5 november en de 10% korting geldt daarna nog van maandag 7 tot en met 
zaterdag 12 november bij alle fietsenzaken in de gemeente Kaag en Braassem. 
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Nieuws van buiten 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 



 
 

 

 

 


