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Nieuws uit het Woud 
AGENDA 

Schooljaar 22-23  |  nr. 4  |  2 december 2022 

5 dec Sinterklaasfeest; kinderen 
om 12.00 uur uit 

9 dec 8.20 uur: Ouders in de 
school + koffie 

16 dec 13.15 uur: Opening 
buitengymzaal 

21 dec 17.00  - 19.00 uur: 
Kerstviering 

22 dec 12.00 uur: Kinderen uit, 
start kerstvakantie 

23 dec School is vrij t/m 6 januari 

 

Welkom op het IKC! 
 

Jonah Groep 1/2 

Noud Boswachtertjes 

 

Ziek of verlof? 
Als uw kind ziek is kunt u dat 
doorgeven via de ‘absentie’ knop in 
het ouderportaal. Iedere ziektedag 
opnieuw! 
Wilt u bijzonder verlof aanvragen? 
Dan kan dit NIET via het 
ouderportaal, maar moet er een 
verlofformulier worden ingevuld.  
Dit formulier is te vinden op onze 
website. www.ikchetwoud.nl  

Kerst op school 
 
Maandag vieren we de verjaardag van Sinterklaas en daarna gaan 
we het IKC in kerststemming brengen. Op woensdagavond 21 
december zullen we met alle kinderen van de basisschool kerst 
vieren.  
We starten om 17:00 uur met een opvoering van het kerstverhaal 
door kinderen uit groep 7/8. Deze opvoering is buiten en u bent van 
harte welkom om hiernaar te komen kijken (let op! Bij slecht weer, zullen 

we de opvoering binnen doen en dan kunnen de ouders helaas niet mee naar 
binnen).  

Na de opvoering gaan alle kinderen naar binnen en zullen we gaan 
genieten van een heerlijk kerstbuffet.   
 
Een aantal belangrijke data:  
Maandag 12, 13, 14 december: intekenen voor  
het kerstbuffet op de flipover op het schoolplein.  
Maandag 12 december: de kinderen gaan een  
kerststukje maken op school. Wilt u zorgen voor  
een bakje (met naam) en versieringen?  
Woensdag 21 december: in de ochtend graag een  
beker, bord en bestek meegeven aan de kinderen  
(in een plastic tas met naam!)  
Woensdag 21 december: vanaf 16:50 uur: hapjes  
voor het kerstbuffet op school brengen en  
aansluitend kerstviering. Om 18:30 uur worden de  
kinderen weer opgehaald.   

 
We kijken er al naar uit! 
 

 

 

Vorige week werd ik 
(Mirjam) zomaar verrast 
door ‘Sint en de pieten’ in 
mijn kantoor! 
Deze speciale pieten, 
afkomstig van het KDV, 
hebben overal mooie 
ingepakte cadeaus 
gebracht. Echt genieten 
van deze mooie tijd! 

http://www.ikchetwoud.nl/
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  Nieuws uit het KDV 
 
 

 

Oudercommissie KDV/BSO 

Binnen FloreoKids en IKC Het Woud hechten wij grote waarde aan ouderbetrokkenheid. In dat kader zoeken we voor 
de oudercommissie van IKC het Woud (KDV en BSO) twee nieuwe leden. In de huidige samenstelling hebben wij vier 
leden, hiervan zwaaien er twee af. Roeljan en Elke, enorm veel dank voor jullie inzet en betrokkenheid van de 
afgelopen jaren. 

Per direct zoeken wij twee nieuwe leden voor onze oudercommissie, waarvan in ieder geval 1 ouder met een kindje op 
het KDV. Wij vinden het namelijk fijn als de commissie een afspiegeling is van zowel de KDV als de BSO ouders. 

Wat doet de oudercommissie: 

- De oudercommissie overlegt vier keer per jaar met het locatiehoofd over diverse onderwerpen; 
- De oudercommissie geeft (ongevraagd en gevraagd) advies; 
- Bevordert (indien nodig) de communicatie aan ouders en medewerkers. 

Kortom, de uitgelezen mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de opvang! Lijkt het jou leuk om deel te nemen, maar 
heb je nog twijfels en/of vragen? Neem dan contact op met Linda Schrama (locatiehoofd) op l.schrama@floreokids.nl . 
Ook voor aanmeldingen kunnen jullie terecht bij Linda Schrama op het genoemde mailadres.  

Wij kijken uit naar de reacties.  

 

Schoentjes op de BSO 
Vorige week hebben alle kinderen van de BSO 
een schoentje mogen versieren. Want dat 
weekend kwam Sinterklaas op school! Dus die 
kon natuurlijk de kinderen van de BSO blij 
maken met een cadeautje. Deze week zijn de 
meesten al uitgepakt. En volgende week 
worden de laatste uitgepakt. De kinderen 
waren er erg blij mee. 
Deze cadeautjes mochten ze mee naar huis 
nemen, op 5 december krijgen ze nog cadeaus 
maar die zijn voor de hele groep om mee te 
spelen. We kijken erg uit naar het bezoek van 
Sinterklaas en de pieten op school! 

 

Verkleden als Piet en Sinterklaas bij de 
Boswachtertjes! 

Gabrielle moest een liedje zingen voor de 
Sint. Een van de pieten geeft een (nep) 
cadeautje uit de zak. Ook stagiaire Fabienne 
en de vader van Duco mochten een liedje 
zingen en kregen een cadeautje. Daarna 
vertrokken Sint en Piet naar de gang. Juf 
Suzanne van groep 1/2 ging ook een liedje 
zingen en vond het fijn dat de pieten nu al 
langs kwamen. Juf Mirjam zat in kantoor en 
werd ook vereerd met een bezoekje. In de 
aula werden Sint en de pieten voorgelezen 
door een leerling. Het was een verhaal over 
een robot. Zo leuk dat iedereen het bezoek 
van deze Sint en pieten kon waarderen! 

 

mailto:l.schrama@floreokids.nl
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Nieuws van de MR 

Op 15-12-2022 staat de volgende MR-vergadering gepland. MR-vergaderingen zijn altijd openbaar: je 
bent van harte welkom. Deze vergadering is online en start om 20:00. We sturen je graag een link naar 
de vergadering, stuur hiervoor een mail naar heidi_berkhout@hotmail.com. Heb je een vraag of een 
bespreekpunt voor de MR, laat dit gerust aan één van ons weten.  
 
Hartelijke groet,  
Mirella, Marieke, Elke en Heidi  
 

WO  (Wereldoriëntatie)  
 
Vorige week hebben we het thema Wow de wereld 
met elkaar afgesloten. De kinderen hebben aan elkaar 
laten zien wat zij gemaakt/gedaan hebben tijdens het 
thema.  
In de onderbouw zijn er veel activiteiten gedaan 
rondom het thema Sint en komende week schakelen 
we over naar het thema kerst.  
In de bovenbouw is natuurlijk ook aandacht voor Sint 
en kerst (geweest), maar daar maken de kinderen de 
komende weken ook allemaal een werkstuk over een 
land. Dit omdat nu het WK voetbal gehouden wordt. 
In groep 5/6 gaan we met de hele groep stap voor 
stap een werkstuk maken, in groep 7/8 zullen de 
kinderen dit meer zelfstandig gaan doen.  
Op 16 januari starten we met het volgende grote 
thema ‘een eigen plek'. Na de vakantie zullen we u 
informeren over de inhoud van dit thema. 
 

 

 

Muziek op school 

Zoals verteld is op de ouderavond, maken wij op school gebruik van de muziekmethode 123 zing. De 

methode biedt videolessen, liedjes en interactieve opdrachten en leerlingen kunnen zelf muziek maken. 

Natuurlijk zijn er voor deze methode ook instrumenten nodig. School had al veel instrumenten waar de 

leerlingen mee konden oefenen, maar het assortiment is sinds kort uitgebreid. Deze zijn gekocht van het 

geld van de sponsorloop (vorig schooljaar) dat nog over was. We hebbe nu voldoende instrumenten om 

met alle leerlingen muziek te kunnen maken! Zo is er een ritmebox aangeschaft en is onze collectie 

Boomwhackers uitgebreid. Voorlopig genoeg materiaal dus om met de leerlingen muzikaal bezig te 

blijven! 

 
 

 
 

 

mailto:heidi_berkhout@hotmail.com
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Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden 
voorwerpen (kapstok 
hoofdingang) zit weer 
behoorlijk vol. Herkent u 
iets? Dan kunt u het 
komen ophalen. Na de 
kerstvakantie brengen we 
de overgebleven spullen 
weg voor een goed doel. 

Kijkkunst van Kunstgebouw in groep 5/6 
Een aantal weken geleden heeft groep 5-6 een gastles 
gehad van het kunstgebouw. In deze les hebben de 
kinderen leren kijken naar kunst van kunstenaar 
Hillegon Brunt. Een kunstenaar die heel precies de 
huid van dieren en structuren en texturen uit de 
natuur tekent. In het kunstwerk zag ieder kind iets 
anders. Met elkaar praten over deze kunst bracht 
verrassende gesprekken op gang. 
Na het gesprek mochten de kinderen zelf aan de slag. 
Met een extra zacht potlood leerde ze met de 
techniek van de kunstenaar zelf te schetsen. Niets was 
fout, want bij experimenteren kan en mag alles. Aan 
het einde van de les werden in groepjes van de 
mooiste schetsen fantasiedieren gemaakt.  
In een vervolg les hebben alle kinderen zelf een 
masker gemaakt. Vol fantasie en tekenplezier 
ontstonden ook hier prachtige creaties.  
Het was een leerzaam en leuk project. 
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Workshops groep 1 t/m 8 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag hebben alle kinderen meegedaan met de 
workshops.  

• Groep 1, 2 en 3 deden pietengym; er was zelfs 
een echte piet die deze gymles kwam geven! 

• Kerstmusical; 

• Kinderkoor (o.l.v. van Marina van Dam; dirigente 
van het kinder- tienerkoor Akkoord); 

• Popart Sint en Piet (kunststroming); 

• Kaarsen versieren met wax; 

• Gezellige huisjes maken voor op de ramen. 
 
Alle kinderen hebben zich heerlijk vermaakt vanmiddag! 
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Kinderwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7/8 

Groep 5/6 

KDV 

Groep 1/2 

Groep 5/6 

Groep 3/4 

Vrijdagmiddag workshop 
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Workshop zingen 
Afgelopen vrijdag hebben een aantal kinderen van groep 4,5 en 6 meegedaan aan een workshop 
zingen. De workshop werd gegeven door Marina van Dam; dirigente van het kinder- tienerkoor 
Akkoord van de St. Jan de doper kerk. We hebben bekende en onbekende Sinterklaasliederen 
gezongen. Het werd een hele gezellige middag en a.s. vrijdag gaan we verder met het instuderen van 
de onbekende Sinterklaasliedjes. 
Na afloop kreeg iedereen die dat wilde een uitnodiging voor de koorrepetities.  
Vond jij het zingen leuk? Lees dan ook onderstaande bericht eens. Je bent van harte welkom! 
 
Kinderkerstkoor  
Vind jij zingen leuk en wil je met kerst bij de viering zijn; Doe dan mee met het kinderkerstkoor! 
Neem je vriend(in) mee of de hele klas; hoe leuk zou dit zijn! 
 
Het kinderkerstkoor zingt samen met het kinderkoor Akkoord op kerstavond; 
24 december om 17:00 uur in de St. Jan de Doper kerk aan de W. v.d. Veldenweg. 
We repeteren elke vrijdag van 14:30 tot 15:30 uur. Vrijdag 2, 9,16 en 23 december zijn de 
kerstrepetities. Noteer deze data vast in je agenda en zing met ons mee! 
 
Kindernevendienst  
Dit jaar kun je ook weer meedoen aan de kindernevendienst die speciaal in verband met advent wordt 
georganiseerd. Deze kindernevendienst is op  

- Zondag 18 december om 11:15 uur 
Er is kindernevendienst voor alle kinderen van 7 tm 12 jaar. 
Je kunt luisteren naar een goed verhaal en je maakt een leuk knutselwerkje. 
 
Graag tot ziens! 
 
Wil je wat vragen over de kindernevendienst? Neem dan kontakt op met Anja de Rijk  
      info@derijkleimuiden.nl of 06 - 54 677 483 
Heb je een vraag over de koorrepetities? Bel of mail dan naar Marina van Dam  

ajjvandam@outlook.com 06-12136308 
 
 
 
 
24 december 17:00 uur; gezinsviering en kindje wiegen St. Jan de Doper kerk 
Op kerstavond om 17:00 uur zingt koor Akkoord samen met het kinderkerstkoor tijdens de 
gezinsviering. Het wordt weer een mooie viering met kindje wiegen. 
Was je er niet bij tijdens de repetities van het kinderkerstkoor omdat zingen niet echt je ding is, maar 
wil je graag meedoen met het kerstspel? Kom dan op vrijdagmiddag 23 december om 14:00 uur naar 
de St. Jan de Doper kerk. Dan zoeken we mooie kleding voor je uit en gaan we het kerstspel oefenen. 
 
Kerstmis is voor iedereen. 
We zijn met elkaar onder weg naar kerst….heb jij ook zo’n zin in dit feest? 
We zien je graag op kerstavond om 17:00 uur in de kerk aan de W. v.d. Veldenweg. 
 
Kijk naar je klasgenootjes, doe of zing lekker mee en geniet met ons mee! 

   

mailto:info@derijkleimuiden.nl
mailto:ajjvandam@outlook.com
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Nieuws van buiten 
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14 december van 15:00 - 17:00 
kerstknutselen in het Schoolhuis. 
 
Graag opgeven voor 12 
december via 
info@schoolhuis.com 
 
Kosten: 3 euro per kind  
Leeftijd: 4-12 jaar 
 

mailto:info@schoolhuis.com

