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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen spelen op 
school. We hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde vragen of 
opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een brief met 
de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het kopje 
Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u, als u op 
de datum klikt, de relevante informatie van die dag vindt.  

 
Algemeen 
EINDFEESTEN 
Afscheid werkers groep 2,4 en 6 
Werkers blijven 2 jaar in dezelfde groep vaak bij dezelfde medewerker. Dat maakt dat er 
een band ontstaat tussen werker, medewerker en ouder/verzorger. Bij dit soort relaties is 
afscheid nemen een belangrijk onderdeel. 
Er zijn door de school richtlijnen gemaakt voor dit afscheid. Het afscheid nemen vindt 
plaats op school op de laatste woensdag van het schooljaar, voor de groep 2 is het 
afscheid tijdens schooltijd na het ‘Onder de Bogen’. Voor de groepen 4 en 6 is het afscheid 
nemen op deze woensdag van half 10 tot half 11 in de groep en de ouders van groep 4 en 
6 zijn hiervoor uitgenodigd.  
Ouders zamelen geen geld in voor een centraal cadeau voor de groep of voor de 
medewerker'. Uw persoonlijke initiatief om de medewerker te bedanken is natuurlijk uw 
keuze.  
Echter over het inzamelen van geld voor dit afscheid hebben we reeds deze afspraak in 
het verleden met elkaar gemaakt. We stellen het op prijs wanneer u ook dit jaar hier 
rekening mee wilt houden. 
Afscheid werkers groep 8 
De werkers van groep 8 sluiten een periode af. Zij nemen ook woensdag na ‘Onder de 
Bogen’ afscheid.  
’s Avonds, bij een werker thuis, sluiten we in het bijzijn van de 8e jaars ouders de 
basisschool periode af. Na deze avond hebben de 8e jaars vakantie. De werkers (7e en 8e 
jaars) nemen op de woensdagmiddag in de eigen groep afscheid van elkaar. 
 ‘Onder de Bogen’ woensdag 5 juli 
Het ‘Onder de Bogen’ gaan wordt opgeluisterd door dansen op het grasveld. 
We vieren zo weer een stap die werkers zetten door van bouw wisselen dus van groep 2 
naar groep 3, van groep 4 naar groep 5 en van groep 6 naar groep 7.  
De groep 8 kinderen nemen symbolisch afscheid van de basisschool en gaan het 
gebouw van het Voortgezet binnen. 
Alle ouders zijn welkom om 11.15 uur op de laatste woensdag van het schooljaar, 
woensdag 5 juli.  
Zie bij de diverse bouwen de wensen voor de kleding voor die dag. 
Stichtingsdag vrijdag 7 juli 
We vieren de stichting van De Werkplaats op de laatste dag, vrijdag 7 juli, van het 
schooljaar. Tijdens de Stichtingsdag herdenken wij het ontstaan van de school en zingen 
het Stichtingslied en WP lied. De oudste werkers schrijven hun naam in het busje. 
Ouders zijn om 12.00 uur welkom. 
De dag eindigt met de ‘Hoofdplons’, denk aan een handdoek en droge kleding voor de 
werkers. 
De school is om 13:15 uur uit. 
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Eerste schooldag 
We wensen iedereen een heerlijke zomer en hopen alle werkers weer te begroeten op 
maandag 21 augustus. 

De groepen 1/2 
Onder de Bogen 
Woensdag 5 juli is onze dag van “Onder de bogen", die wij vieren met prachtige dansende 
kinderen. 
Het zou leuk zijn als de kinderen gepaste kleding bij zich hebben.  
De kleding voor de groepen 1 en 2: Een poetslap in de hand en een poetsdoek om het 
hoofd. Wij zijn de schoonmakers van Mevrouw Helderder. 

De groepen 3/4  
Onder de Bogen 
Woensdag 5 juli is onze dag van “Onder de bogen", die wij vieren met prachtige dansende 
kinderen. 
Danskleding voor groep 3 en 4 is een “Slakkenhuisdans”: zo ver het lukt in de kleuren 
groen, geel, bruin -natuurtinten. 

De groepen 5/6 
Woensdag 5 juli is onze dag van “Onder de bogen", die wij vieren met prachtige dansende 
kinderen. 
Danskleding voor groep 5 en 6: De kleur van hun groep te weten: Joyce/Karen (paars), 
Yolanke (groen), Jennifer/Karlijn (blauw),  Maarten (geel) en Matthijs (oranje). 
Ze mogen allemaal een stro hoedje op.  
De groepen 7/8 
Onder de Bogen 
Woensdag 5 juli is onze dag van “Onder de bogen", die wij vieren met prachtige dansende 
kinderen. 
Danskleding 7 en 8 Sanne en Nicky: feestkleding “Glamour”, mannen wit overhemd en 
spijkerbroek, dames een feestjurk. 
Danskleding 7 en 8 Renée, Margot/Freek en Hans/Aukje: meiden in een korte spijkerbroek 
met fel shirt, jongens in spijkerbroek met gekleurd overhemd en een leuke pet op. 
Dansspecial groep 8: helemaal in het wit. 
Laatste week groep 8 
In de laatste schoolweek nemen de achtstejaars afscheid. De week ziet er voor hen als 
volgt uit: 

 maandagavond musical voor de ouders/verzorgers 19.15u-21.00u 

 dinsdag normale schooldag 

 woensdag Onder de Bogen, 's avonds diploma-uitreiking bij een werker uit groep 8 
thuis (uitnodiging volgt), in het bijzijn van alle achtstejaars ouders en de 
groepsmedewerker(s). 

 donderdag en vrijdag zijn de achtstejaars in principe vrij, de achtstejaars zijn 
vrijdag wel welkom tijdens de Stichtingsdag. 

 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


