
 

Aan alle werkers van klas 1G, G1A, G1B,  

2G, G2A en G2B en ouders/verzorgers 

 

 

 

 

Bilthoven, 16 augustus 2017 

 

Betreft: Aanvullende informatie introweek                  

 

 

 

 

Beste werkers en ouders/verzorgers, 

 

Als aanvulling op de algemene brief ontvangen jullie hierbij een paar berichten die 

speciaal bestemd zijn voor alle werkers van team 4 en hun ouders. 

 

Na een lange zomer is het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. 

We zien dan ook uit naar de start van het nieuwe schooljaar! 

 

Voor de werkers uit leerjaar 1 zal de eerste schooldag op het middelbaar een spannend 

moment zijn. De medewerkers van team 4 doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 

jullie je zo snel mogelijk thuis voelen. Ook de werkers van leerjaar 2 zullen daarbij 

helpen.  

 

Voor de werkers uit leerjaar 2 zal het na zo’n lange vakantie weer even wennen zijn. 

Jullie verhuizen naar de andere kant van het domein en daar komt bij dat we een aantal 

dingen komend jaar ook weer anders doen.  

 

De eerste schoolweek staat in het teken van (hernieuwde) kennismaking met elkaar, 

onze manier van werken, het gebouw en de omgeving.  

Met het oog daarop is er een speciaal programma. De mentoren vertellen hier 

dinsdagochtend meer over. Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 augustus 

eindigt de schooldag om 13.00 uur en op vrijdag 25 augustus om 15.00 uur. 

 

Goed om te weten dat je op dinsdag 22 augustus niet alle boeken tegelijk mee 

hoeft te brengen. Vanwege de hoeveelheid kun je dit het beste verdelen over meerdere 

dagen.  

 

Wel is het belangrijk dat je op de eerste schooldag het volgende bij je hebt: 

Voor alle werkers: 

- Etui met pennen, potloden, gum, schaar en lijm.  

- Twee of meer snelhechters (voor o.a. de weekplanner). 

- Schriften. 

- Eten en drinken. 

- Schoolpasje; de werkers van klas 1 krijgen nog hun schoolpasje.  

- Eventueel wat geld om het schoolpasje op te waarderen.  

- En heel graag planten voor in het domein.  

Daarnaast voor de werkers uit klas 1 ook: 

- € 5 borg voor de huur van het kluisje. Dit geld kun je bij Sonnia, de 

teamassistente, inleveren. Aan het einde van je schoolloopbaan krijg je dit bedrag 

weer terug. 

- Verkleedspullen, te gebruiken bij een project, waar we met de drie klassen uit ons 

team woensdag 23 augustus aan gaan werken; ook hierover krijg je meer 

informatie op dinsdag.  

 

  



Verder nog een aantal verzoeken aan onze werkers: 

 Kaft al je (leer-)boeken.  

 Schrijf daarnaast met potlood je naam in elk boek. Schrijf met dikke stift je 

naam en klas op je werkboeken, de kaft van de leerboeken, je etui en 

rekenmachine.  

 Je krijgt van ons wekelijks een uitdraai van de weektaken, waarin ook ruimte is 

om je werk voor thuis te noteren. Voor het plannen van je werk op langere 

termijn is het belangrijk dat je zelf een agenda aanschaft.  

 Om op school gebruik te kunnen maken van het audio-aanbod willen we je vragen 

‘oortjes’ aan te schaffen en deze op te bergen in je kluisje zodat je ze altijd bij de 

hand hebt.  

En mededelingen voor ouders: 

 Op vrijdag 25 augustus gaan alle klassen van team 4 zwemmen. We gaan ervan 

uit dat alle werkers een zwemdiploma hebben. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan hoor ik dat graag via mail per omgaande.  

 Tijdens de informatieavond van woensdag 30 augustus zullen de mentoren aan 

ouders vragen wie de contactouders voor de groep willen zijn. Voor ouders die het 

leuk vinden om actief te zijn binnen de school wellicht een idee om hier alvast 

over na te denken. 

 Belangrijke data staan in de WP-wijzer en de teamwijzer die dinsdag 22 augustus 

aan onze werkers van leerjaar 1 worden meegegeven; beide documenten zijn ook 

op onze site te vinden.  

 Het komende schooljaar doen alle eerste klassen van De Werkplaats mee aan het 

project Vocal Statements. Vocal Statements is een project dat toespraken van 

volwassenen en kinderen over een actueel thema combineert met een muzikale 

omlijsting van een orkest en een groot koor bestaande uit kinderen van diverse 

scholen waaronder onze werkers. Dit jaar is het thema ‘Vrijheid’. 

Om onze eerstejaars werkers hier goed op voor te bereiden, krijgen zij in het 

najaar 6 workshops van 80 minuten en in het voorjaar nog eens 6 workshop van 

professionals op het gebied van het inleven in het thema, het verwoorden van je 

eigen mening, het voordragen van een speech en natuurlijk het gezamenlijk 

ondersteunen door middel van zang. De eerste uitvoering van Vocal Statements is 

op 12 maart 2018 in Tivoli Vredenburg. 

 Vanaf periode 2 bieden we in team 4 naast het reguliere programma ook een 

talentprogramma aan. We noemen dit KAIROS. Bij de vormgeving en uitvoering 

van dit programma maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders. Ik 

doe daarom bij dezen alvast de oproep onder alle ouders van team 4 om na te 

denken over een bijdrage aan het KAIROS-aanbod van komend schooljaar.  

Tijdens de informatiebijeenkomsten op woensdag 30 augustus wordt een en ander 

toegelicht en inventariseren wij de belangstelling. Mede aan de hand daarvan 

gaan we het KAIROS-aanbod inrichten. 

 Uit oogpunt van preventie wil ik jullie tot slot vragen zoon/dochter te controleren 

op hoofdluis.  

 

Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie nu bij mij terecht via 

r.friesen@wpkeesboeke.nl. Vanaf dinsdag 22 augustus blijven de mentoren het eerste 

aanspreekpunt.  

 

Rest mij jullie allen nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen. 

Graag tot dinsdag 22 augustus (klas 1 start dus 8.35 uur en klas 2 voor de werkers 

van team 4 om 9.15 uur). 

 

We gaan er samen een leerzaam en plezierig jaar van maken! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  

 

Ria Friesen 

Teamleider team 4 

r.friesen@wpkeesboeke.nl 
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