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Nieuws uit het Woud 
AGENDA 

Schooljaar 22-23  |  nr. 6  |  3 februari 2023 

8-02 School tot 12.00 uur; 
Studiemiddag 
leerkrachten 

16-02 Portfolio mee naar huis 

20-02 / 
23-02 

Ouder/kindgesprekken 
n.a.v. portfolio 

24-02 / 
3-03 

Voorjaarsvakantie 
(Start 23-02 om 14.00 u) 

 

       Welkom op het IKC! 
 

Midas Groep 1 

Tibbe Groep 1 

  

  

  

 

Wordt uw kind in schooljaar 2023-
2024 4 jaar?   
 
Dan horen wij dit graag! We gaan vanaf 
deze maand de formatie en 
groepsverdeling maken voor volgend 
schooljaar. Wilt u een 
kennismakingsgesprek aanvragen? 
Stuur dan een mail naar 
directie.hetwoud@wijdevenen.nl  
U kunt ook meteen een 
aanmeldformulier invullen en mailen of 
langsbrengen. Link naar 
aanmeldformulier   

Inclusief onderwijs 

Volgende week is het de week van 
inclusief onderwijs.  
Inclusief onderwijs streeft ernaar een 
omgeving te creëren waarin kinderen 
met verschillende achtergronden, 
talenten en behoeften welkom zijn en 
geaccepteerd worden. Het doel is om 
een respectvolle en inclusieve sfeer te  

 

 

creëren, waarin alle kinderen de kans krijgen om te groeien en te leren. 
Hierdoor wordt het onderwijs een afspiegeling van de samenleving, waar 
verschillen worden geaccepteerd en waardering wordt gegeven aan ieders 
unieke kwaliteiten. 
 
Binnen SPO WIJ de Venen hebben we met elkaar ambities gesteld op het 
gebied van inclusief onderwijs. Over vier jaar…. 

• …wordt er bij alle kinderen gekeken wat er nodig is op 
school/zorg zodat de aanwezigheid van het kind wederzijdse 
meerwaarde heeft. Dan hebben we het over een acceptatie van 
“zijn”.  
• … is ons onderwijs zo ingericht dat we thuisnabij onderwijs 
kunnen bieden aan alle kinderen waar dit passend voor is.  
• …laten leerkrachten in hun gedrag zien dat kinderen een plek 
verdienen op scholen van WIJ de Venen.  
• …beschikken alle medewerkers van WIJ de Venen over een 
open mindset t.o.v. inclusie in het onderwijs. Zij denken niet in 
problemen, maar in oplossingen. En accepteren problemen die 
er zijn.  
• …organiseren scholen van WIJ de Venen het onderwijs 
zodanig dat er plek is voor alle leerlingen. Leerkrachten kijken 
voortdurend kritisch naar hun eigen handelen.  

 
Op Het Woud zijn wij goed op weg de bovenstaande ambities te behalen. 
Toch blijven wij ook met vraagstukken zitten en hebben we niet voor elke 
situatie een passende oplossing. Om onszelf te scholen en onszelf te laten 
inspireren, komt Sofie Sergeant woensdag een workshop geven tijdens onze 
studiemiddag. Sofie Sergeant is hoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de 
Hogeschool Utrecht, verbonden aan de PABO, het Seminarium voor 
Orthopedagogiek en het Lectoraat Jeugd. Huidige onderzoeks- en 
onderwijsprojecten cirkelen voornamelijk rondom het vraagstuk en de 
implementatie van inclusief onderwijs. 
 

mailto:directie.hetwoud@wijdevenen.nl
https://14.klanten1.instapinternet.nl/pagina/428515/Aanmelden+school
https://14.klanten1.instapinternet.nl/pagina/428515/Aanmelden+school
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           Nieuws uit het KDV 
 
Een maand van afscheid! Zowel Saskia als Sharon hebben ons verlaten! Zij gaan een nieuw pad bewandelen 
bij een andere organisatie. 
Wij hebben met elkaar afscheid genomen en ze hebben mooie knutselcadeau’s van de kinderen gekregen. 
Gelukkig hebben we ook een nieuwe collega! Marina gaat op woensdag en vrijdag op de groep werken. Dit 
doet zij tijdelijk vast met Joke. Totdat de vacature vervuld is. 
 
We hebben een nieuwe baby op de groep. Zij heet Jolien en is het zusje van Levi van groep 3. Wat een klein 
hummeltje is Jolien! Wij wensen Jolien veel plezier bij ons op de dinsdag en donderdag! 
We hebben nog een nieuw meisje op de groep. Zij heet Lauren en is in december 1 jaar geworden. Ze komt 
op dinsdag, woensdag en vrijdag. Een leuk speelkameraadje erbij voor de groep! 
Wij wensen Lauren ook veel speelplezier bij ons! 
 
We zijn nog bezig met het thema regen. Ondanks dat er af en toe wat nattigheid uit de lucht valt kunnen we 
bijna iedere dag nog naar buiten! 
Wilt u uw kind een lekkere warme muts, sjaal en handschoenen mee geven! Daar hebben zij echt behoefte 
aan! 
 
Tijdens de voorleesweken mochten de kinderen hun lievelingsboek mee nemen! Dat was ontzettend leuk! 
Het enthousiasme van de kinderen was geweldig!! 
Dank jullie wel voor het gehoor geven aan de oproep!  
Het mag overigens altijd hoor, een boek mee geven of een spelletje wat uw kind. Wij zullen hier zuinig mee 
omgaan! 
Het is voor het kind wat het meeneemt leuk om te laten zien en er over te vertellen en voor de andere 
kinderen leuk om nieuwe dingen te zien en ervaringen op te doen! 
 
Nu nog wat anders leuks!  
We gaan binnenkort onze logeer Puk mee geven aan de kinderen.  
Hier zijn we een overzicht voor aan het maken. Zodra jouw kind aan de beurt is krijgt hij of zij Puk mee met 
een koffertje met slaapspulletjes. Ook wordt er een schrift meegegeven waarin de ervaringen van het 
logeerpartijtje geschreven kunnen worden. 
Puk mag wat ons betreft een hele week blijven! 
Wilt u dit niet of komt het moment u slecht uit dan horen wij dit natuurlijk graag! Dan schuiven we wat met 
het schema! 
 
De voorjaarsvakantie komt er ook weer aan. Dit betekend dat er af en toe een vaste leidster vrij is.  
Wilt u tijdig uw kind afmelden wanneer het deze vakantie niet komt? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Pedagogische medewerkers, de boswachtertjes 
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Tuinbouw Battle van start op basisscholen 
DOOR REDACTIE AALSMEER | 15 NOVEMBER 2022 | GEPLAATST IN AALSMEER E.O. 

Aalsmeer – Op maandag 14 november is een nieuwe ronde gestart van de Tuinbouw Battle in 

de regio Aalsmeer. De aftrap was bij basisschool De Dolfijn in Uithoorn en KC De Ruimte in 

Kudelstaart. Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van 

vrijwilligers gaan de leerlingen uit de groepen 7 en 8 via deze Tuinbouw Battle zelf tulpen 

kweken.  

Het gehele project wordt begeleid door vrijwilligers die zelf al jaren in het bollenvak of het 

onderwijs werkzaam zijn geweest en zeer ervaren zijn op het gebied van de bollenkwekerij. 

Op De Dolfijn en KC De Ruimte zijn teeltkarren met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Boven 

elke teeltlaag hangt ledverlichting die de tulpen belicht. Uiteindelijk worden na vier weken zo’n 

400 tulpen geoogst.  

Lespakketten 

Alle aspecten van de sector komen in het lesprogramma aan bod: teelttechniek, techniek, 

marketing, handel, verkoop, prijsbepaling, meerwaarde en samenwerking. Het bijbehorende 

digitale lespakket biedt leuke en leerzame ondersteuning. Onderdeel van het project is ook 

een bezoek aan een tuinbouwbedrijf in de regio. 

Zestien klassen  

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er starten de 

komende week maar liefst drie rondes waar in totaal zestien klassen aan meedoen. Naast De 

Dolfijn en KC De Ruimte, doen ook De Oostereinderschool (Aalsmeer), de Jozefschool 

(Aalsmeer), Kwikstaart (Uithoorn), IKC Triade (Aalsmeer) en IKC Het Woud (Rijnsaterwoude) 

mee aan de Tuinbouw Battle.  

Oogst verkopen 

De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs 

kunnen verkopen: via een veiling, een evenement, verkopen van deur-tot-deur 

verkopen.  Niets is te gek. De school met de origineelste inzending, de hoogste opbrengst of 

het leukste doel wint de battle. 

 

IKC Het Woud is één van de 16 scholen die 
meedoet aan de Tuinbouw battle. Na de 
voorjaarsvakantie gaan we van start. 
Uiteraard houden we iedereen op de hoogte 
als we eenmaal zijn begonnen. We hebben 
heel veel zin in dit prachtige project! 

https://www.meerbode.nl/author/redactie_am/
https://www.meerbode.nl/category/aalsmeer/
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Knutselen in het schoolhuis! 
 
In de voorjaarsvakantie willen we weer een knutselactiviteit 
organiseren. 
Wanneer: 1 maart van 14:00-16:00 
Leeftijd:  4 - 12 jaar 
Kosten:  € 3,- 
Graag opgeven via mail: info@schoolhuis.com 
 
Leuk als jullie komen! 
 

mailto:info@schoolhuis.com
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Workshops 

 

Keeperstraining 

Maskertjes 
maken bij 
‘Beauty’ 

Koken 

Samen een flat bouwen 
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Kinderwerk 

 

Groep 5/6 

Groep 5/6, plattegronden van 
een Middeleeuwse stad 

 

Vulkanen in 
groep 7/8 

Huizen in groep 1/2 

Het weer bij de Boswachtertjes 
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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 
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