Aan onze werkers en hun
ouder(s) / verzorger(s)

Bilthoven, 17 augustus 2016
Beste werker en ouders/verzorgers,
Nog een paar dagen en de schoolvakantie is afgelopen. We hopen dat iedereen genoten
heeft van de vrije tijd, dat iedereen is uitgerust en verkwikt. Het nieuwe schooljaar staat
te beginnen. Vanaf dinsdag worden de werkers weer op school verwacht. Onderaan deze
brief vind je het programma van de eerste paar dagen.
Voor mijzelf is de start van dit schooljaar bijzonder: alles is nieuw. Als aantredend rector
mag ik de komende tijd alles en iedereen op De Werkplaats leren kennen. Ik heb zin in
die ontdekkingstocht en kennismaking.
Geniet nog even van de laatste vrije dagen van deze vakantie. We verheugen ons erop
om straks alle werkers te ontvangen en om in de weken daarna ook alle ouders en
verzorgers van de werkers te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, namens de hele schoolleiding,
Jeroen Croes, rector.

Programma start schooljaar:
Dinsdag 23 augustus begint om
- 08.35 uur voor werkers uit klas 1, alle derde klassen (vmbo, havo en vwo) en
4-havo
- 09.00 uur voor de werkers van 5-vwo
- 09.15 uur voor werkers van klas 2 en van 4-vmbo
- 09.45 uur voor werkers van 5-havo
- 11.00 uur voor werkers uit 4-vwo en 6-vwo
Voor de meeste werkers eindigt deze eerste dag aan het eind van het 2e blok, om 13.00
uur.
Op woensdag 24 augustus werken de werkers en medewerkers samen van 08.35 tot
13.00 uur, zodat de medewerkers aansluitend een extra lange middag hebben voor hun
teamwerkzaamheden. In team 7 en havo 3 gelden andere tijden; dat vermelden
teamleiders Marijn en Wendie in hun afzonderlijke brief.
Vanaf donderdag 25 augustus werken we weer met de gewone schooltijden van
08.35 tot 15.00 uur (of soms tot 15.40 uur in geval van een 9e uur).
Er gelden op deze donderdag en vrijdag andere tijden voor de werkers van de Havo,
Vmbo-4, V4 en V5, zie daarvoor de brief van de teamleider.
Bij dit mailbericht is aanvullende informatie van de teamleider over deze eerste
schooldagen aan de werkers en hun ouders toegevoegd.

Natuurlijk is in de eerste weken volop tijd ingeruimd voor bijeenkomsten met de ouders.
Die bijeenkomsten kennen in elk geval de volgende onderdelen: een
ontmoeting/kennismaking met de mentor(en) en de groep van ouders én een gedeelte
waar de teamleider algemene onderwerpen m.b.t. het leerjaar/het team zal bespreken.
In de informatie van de teamleiders en in de WP-wijzer (schoolgids) en de WPteamwijzer staan de data vermeld, maar voor de goede orde vermelden we ze hier ook.
Deze aankondiging geldt meteen als uitnodiging voor die avond:
Maandag 29 augustus:

20.00 uur:

Leerjaar 1 & 2 team 1 en 3

Dinsdag 30 augustus:

19.00 uur:
20.00 uur:

Infoavond buitenlandse reis H5/V6
Vmbo-t 3 (voor ouders, met werkers),
Havo 5 én Vwo 6

Woensdag 31 augustus:

20.00 uur:

Team 7: Vwo 5,
Leerjaar 1 & 2 team 4

Donderdag 1 september

20.00 uur:

Vmbo-t 4 (voor ouders, met werkers),
Havo 3 én 4,
Team 6: Vwo 3 én Vwo 4

Ook geef ik graag vast door dat:
 eind september weer de grote meting van gezond gedrag, door middel van een
vragenlijst, bij alle werkers plaats vindt. Jaren geleden ontwikkelden we samen
met het Julius Centrum van UMCU het onderwijsprogramma Gezonde School en
onderdeel daarvan is het jaarlijks monitoren van het gezond gedrag en de
effecten van ons programma te blijven monitoren. De meting van vorig jaar laat
zien dat onze programma’s ‘Gezond maakt slim’ (zie website) succesvol zijn en we
vinden het van belang dat jaarlijks opnieuw te onderzoeken;
 in de vakantie een extra instructieruimte is gemaakt voor de bovenbouw (vooral
team 7), omdat daar meer groepen zijn dan vorig jaar. Deze extra ruimte is
rechts van de ingang van het Basisonderwijs en noemen we vooralsnog ‘het
Buitenlokaal’;
 ons mailadres is gewijzigd: werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl
Mails die naar het oude mailadres (avo@wpkeesboeke.nl) worden verzonden
bereiken ons nog wel, maar wij willen u vragen voortaan van ons nieuwe
mailadres gebruik te maken.
WP-wijzer en WP-teamwijzers 2016 - 2017
De WP-wijzer met algemene informatie voor alle werkers en ouders is vanaf maandag
22 augustus a.s. op onze website te vinden onder de knop ‘Organisatie’. De WPteamwijzers met informatie per team zijn te vinden onder de knop ‘Teaminformatie’.
Ouders en werkers van het eerste leerjaar krijgen zowel de WP-wijzer als de WPteamwijzer ook nog op papier uitgereikt.
Opwaarderen passen
Evenals vorig jaar kunnen werkers en ouders ‘vanuit huis’ geld op de pas (het
betaalsysteem in de school) zetten d.m.v. de zogenaamde ‘webloader’. Via
internetbankieren (iDeal) kan per transactie voor maximaal € 25,- opgewaardeerd
worden. De kosten per transactie zijn € 0,45 ongeacht het bedrag dat opgewaardeerd
wordt. De code die op de pas staat moet hiervoor gebruikt worden. De link voor
opwaarderen via het web is te vinden op de website van het voortgezet onderwijs onder
de knop ‘links’.

