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Nieuws uit het Woud 
AGENDA 

Schooljaar 22-23  |  nr. 5  |  13 januari 2023 

23-01 Ouders in de school 

16-02 Portfolio mee naar huis 

20-02 / 
23-02 

Ouder/kindgesprekken 
n.a.v. portfolio 

24-02 / 
3-03 

Voorjaarsvakantie 

 

       Welkom op het IKC! 
 

Lauren Boswachtertjes 

Jolien Boswachtertjes 

Bobbi Boswachtertjes 

Milou Groep 1 

Lyam Groep 6 

 

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  

Wij wensen iedereen een prachtig, 

leerzaam, gezellig en waardevol 2023 toe! 

Het schooljaar is inmiddels alweer bijna op de helft. Een tijd van 
evalueren, vooruit kijken en plannen is hierbij aangebroken. Hebben wij 
onze gestelde doelen gehaald? Zo ja; het vieren waard! Zo nee; hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat wij dit de komende maanden wel gaan 
behalen?  
 
Zo heeft ook de halfjaarlijkse evaluatie met de penningmeester van de 
ORKA deze week plaatsgevonden. Marleen, de moeder van Jens (gr 5) en 
Esmee (gr 8), is al jaren de penningmeester. ORKA staat voor OuderRaad 
KinderArcke.  
Ieder schooljaar vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te 
betalen. Deze bijdrage gebruiken wij om activiteiten en middelen te 
bekostigen die extra zijn voor de kinderen.  
 
Marleen, Piroska en ik hebben gekeken naar: 

• de begroting (wat willen we dit jaar bereiken/ondernemen?)  

• de inkomsten (hoeveel ouders hebben de ouderbijdrage betaald?) 

• de uitgaven (wat hebben de activiteiten tot nu toe gekost?) 
 

Helaas hebben we moeten constateren dat  
er een tekort is van ruim € 1000,-. 

 
Meer ouders dan verwacht hebben de ouderbijdrage dit jaar niet betaald. 
De bijdrage is overigens vrijwillig, dus het kan zijn dat ouders principieel 
niet betalen. Het kan ook zijn dat ouders het in deze dure tijd niet kunnen 
betalen. Hier hebben wij uiteraard alle begrip voor. Omdat wij de 
activiteiten die in de planning staan toch graag allemaal door willen laten 
gaan, gaan wij in het voorjaar een actie op touw zetten. Ook vragen wij 
ouders die wellicht vergeten zijn te betalen, te willen overwegen om 
alsnog een bijdrage te doen. Mocht uw kind halverwege het jaar zijn 
ingestroomd op school, vragen wij u een halve bijdrage te doen. De 
ouderbijdrage is €50,- per kind, per jaar. Het is ook mogelijk om 12 
maanden €4,- per maand te betalen. Mocht u dit willen, kunt u contact 
opnemen met Mirjam. 
 
Op de volgende pagina kunt u lezen wat wij al hebben kunnen realiseren 
dit schooljaar en wat er nog op de planning staat.  
Ook kunt u hier de betaallink vinden. 
 
 

 

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

 
 
Op de boswachtertjes hebben we weer 
nieuw speelgoed, Toet Toet speelgoed! 
Kinderen vinden dit erg leuk en vermaken 
zich hier ontzettend mee.  

 

Schoolfruit; nog 4 weken! 

We hebben de eerste 20 weken van dit 
schooljaar kosteloos schoolfruit geleverd 
gekregen dankzij financiering van de Europese 
Unie. Over 4 weken loopt dit project helaas 
alweer af. Om dit fruit schoongemaakt en 
gesneden de klas in te krijgen, is er op woensdag 
en donderdag een groepje ouders die komt 
helpen om 8.30 uur. We kunnen de komende 
weken nog wel wat extra hulp gebruiken; het 
komt soms voor dat er te weinig mensen zijn en 
soms is er zelfs helemaal niemand… 

Bij deze doen we dus een oproep om de 
komende vier weken te komen helpen 
met snijden en schoonmaken van het 
fruit.  
In een kwartiertje is de klus geklaard! 

 

 

Gerealiseerd dit schooljaar:  

• Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 

• Het schoolkamp voor groep 7 en 8 

• Het Sinterklaasfeest 

• De Kerstviering 

• €500,- voor stimulering van muziekonderwijs 
(instrumenten, workshops) 

 
In de planning: 

• De Paasviering 

• Museumbezoek (in de ‘kunstweek’ 13-17 maart) 

• €750,- voor de aanschaf van nieuwe leesboeken voor 
in de schoolbibliotheek 

• Reservering voor een lustrumactiviteit iedere 5 jaar 

 

 

U kunt gebruikmaken van deze betaallink om de 
ouderbijdrage te betalen, of u kunt het bedrag zelf 
overmaken naar de rekening van de ORKA.  
Het Postbank/Giro nummer is NL36 INGB 0000 1491 40 
t.n.v. Ouderbijdrage basisschool De Kinderarcke te 
Rijnsaterwoude. Gelieve graag de volledige naam van uw 
kind(eren) te vermelden.  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DBiOUWmgU164r0BRRwtCdQeLzOM3pjKWz&data=05%7C01%7Cmirjam.kennis%40wijdevenen.nl%7C59eca8a5e8434a8000ab08daf3052094%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638089500587774547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kX%2FtlOnavkybe6XZvP9LNTixte0isyeIoJuTAq6MSSo%3D&reserved=0
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Thematisch werken 
 
In de middag werken we door de hele school rondom een thema. Voor de kerst hebben we het thema 
Landen (rondom het WK) afgerond. De kinderen van de bovenbouw hebben allemaal een prachtig 
werkstuk gemaakt! 
 
 

 

Maandag 16 januari starten we met het volgende 
thema van wereldoriëntatie: 'Een eigen plek'. In 
alle groepen wordt aan dit thema gewerkt. In de 
onderbouw wordt er vooral gekeken hoe huizen 
gebouwd worden, welke soorten huizen er zijn en 
hoe we zorgen dat het warm blijft in huis. 
In groep 5/6 gaan de kinderen ontdekken hoe 
steden ontstaan zijn, welke voorzieningen er in een 
stad of dorp nodig zijn en hoe de infrastructuur van 
een stad of dorp er nu en in de toekomst uitziet. 
 
In groep 7/8 wordt er vooral gekeken naar mensen die op een 'nieuwe' plek gaan wonen, zoals 
vluchtelingen, mensen die emigreren en gastarbeiders. 
In de bovenbouw krijgen de kinderen eerst informatie over de verschillende onderwerpen, waarna zij 
een eigen onderzoek gaan doen naar één van de onderwerpen. 
 

Gymmen op Het Woud 
 
 
Deze week hebben de kinderen voor de eerste keer 
een gymles gehad in de nieuwe buitengymzaal. Wat 
fijn dat we weer konden ringzwaaien! Op maandag 
geeft juf Marieke de gymles aan alle groepen. Zij zal 
altijd gebruik maken van de buitengymzaal omdat zij 
de ‘toestellenles’ geeft. Op woensdag geeft de 
leerkracht van de groep de ‘spelles’. Dit is in principe 
ook altijd buiten, maar op verschillende locaties 
rondom de school. Alleen bij erg slecht weer maken 
we gebruik van de speelzaal. Ondanks dat deze 
ruimte niet erg groot is, kan er prima een gevarieerde 
les worden gegeven. We zijn blij met alle 
mogelijkheden die wij hebben om aantrekkelijke 
gymlessen te geven! 
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Kinderwerk 

 

 

 

 

Groep 7/8, kunstwerk 
naspelen; tableaux vivant. 

 

 

 

Groep 1/2 
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Kinderwerk 

 

Groep 5/6 

Groep 5/6, landen werkstukken. 

 

 

Kunst bij de Boswachtertjes 

Basicly is de methode die ons helpt met de 
digitale geletterdheid aanleren bij de 
kinderen. We leren veel over de computer en 
over het gebruik ervan. 
Deze week hebben we in ieder groep 
aandacht voor deze lessen gehad. In groep 3-4 
hebben we het gehad over: 
Veilig Internetten; Dat gaat over filmpje of 
verhalen die je wel of niet leuk vindt en wat je 
er dan mee kan doen. Een raar verhaal klikt je 
meteen weg en dan vertel je aan een groter 
iemand dat je het hebt gehoord, gezien of 
gelezen en dat je het niet leuk vond. 
Berichten sturen: 
We hebben het gehad over berichten in Chats, 
op Whats app, email en kaartjes/brieven. 

 

Om te oefenen hebben we een echte email gestuurd met een 
vraag aan een Touringcar bedrijf. De kinderen hadden 
bedacht dat ze wel een keer met de bus naar de Efteling 
wilden gaan, met de hele school. Wat zou dat kosten? 

 

We kregen een e-mail 
terug en we konden 
lezen dat het wel 
bijna €1500,- kost, dat 
vonden we een 
heleboel geld en dat 
hebben we niet. Dus 
we moeten nog even 
sparen voordat we op 
schoolreisje kunnen 
gaan! 
 

Groetjes, groep 3/4 
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Nieuws van buiten 
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Interactieve workshops over mediagebruik van kinderen (5 tot 8 en 9 tot 14 jaar) 
 
Ben jij benieuwd welke apps jouw kinderen helpen in de ontwikkeling? Hoeveel schermtijd goed 
past bij welke leeftijd? Welke spellen wel en niet aan te raden zijn? Hoe je je kind kunt 
ondersteunen in het veilig surfen op het net? 
Zet dan de onderstaande data alvast in je agenda. De Family Factory heeft Bureau Jeugd en Media 
gevraagd 2 workshops te geven. Er is veel ruimte voor vragen stellen en delen met elkaar. De twee 
workshops vullen elkaar aan dus je kunt bij meerdere workshops aansluiten.  
De workshops worden gegeven op IKC de Lei van 19.30-21.30 uur. Ze zijn gratis. Je hoeft je niet aan 
te melden.   
 
5-8 jaar: 22 februari 
9-14 jaar: 21 maart 
 

 
 


