
Maandinfo april 2018 

 1 

 
 
 
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 
Brief nieuwe directeur 
 
                                                                              Amsterdam 26 maart 2018 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag stel ik me aan u voor als de nieuwe directeur van de Werkplaats! 
Al mijn werkzame jaren zet ik me met veel plezier in om kinderen de ruimte te 
geven zich optimaal te ontplooien.  Tot nu toe heb ik dit zowel buiten als binnen het 
onderwijs gedaan: als directeur van 3 verschillende scholen en als projectleider/ 
zakelijk directeur van een cultureel centrum. Allen in Amsterdam, waar ik met veel 
plezier woon. 
 
Maar het liefst geef ik leiding aan een kindergemeenschap waar de 
kinderen/werkers zowel creatief als cognitief uitgedaagd en begeleid worden. Een 
plek waar ze centraal staan. 
 
Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik binnenkort als directeur op de Werkplaats aan 
de slag mag: Een unieke plek die qua visie en aanpak helemaal aansluit. Ik ben 
onder de indruk van de ruimte die de werkers hier op allerlei vlakken krijgen en heb 
daar de reis Amsterdam- Bilthoven graag voor over.  
 
Voordat ik start op de Werkplaats ga ik, samen met mijn oudste dochter (28), nog 
een week naar Aruba om mijn andere dochter (25) op te zoeken. Zij loopt daar 
stage.  
   
Volgende week vrijdag, 6 april om half negen, sta ik samen met Roos bij het hek 
om de werkers en u te verwelkomen. 
Ik zie er naar uit om de komende tijd nader kennis te maken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Anne-Mieke Bulters 
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Pasen 
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de werkers vrij vanwege Pasen. 
Weekslot 
Vrijdag 6 april is het weekslot van de groepen van Hans/Aukje, Maarten/Madelon, 
Ingrid/Rosemarie en Caroline/Eegje. 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het 
voortgezet onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur in de zaal.  
De deur gaat om 14 uur dicht. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel 
moeten we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. 
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt. 
Studiemiddag dinsdag 10 april 
Dinsdagmiddag 10 april is er een studiemiddag, de school is om 12:30 uit. 
Meivakantie 
De meivakantie start al in april en wel op maandag 23 april en eindigt op vrijdag 4 
mei. We zien de kinderen graag weer op maandag 7 mei. 

De groepen 1/2  
Wie heeft er laarzen over? 
Mocht u laarzen over hebben in een kleutermaat, wilt u die dan inleveren bij de 
medewerker van uw kind? Als het regent, gebruiken we ze soms om op die manier 
toch naar buiten te kunnen gaan. 
10 en 13 april afscheid ROC stagiaires, bloem en/of tekening mee naar school 
Op dinsdag 10 en op vrijdag 13 april nemen de stagiaires van het ROC afscheid 
van ons. Wij verzorgen een mooi cadeau en de vraag is of de kinderen op dinsdag 
en op vrijdag een bloem mee kunnen nemen. Een tekening erbij zou ook leuk zijn. 
We zijn erg blij geweest met deze stagiaires! 
Sprookjesproject 
Na de meivakantie starten we met het sprookjesproject.  
Schoolfotograaf op woensdag 9 mei bij de kleuters 
Op woensdag 9 mei worden de kleutergroepen weer op de foto gezet. De kleuters 
worden altijd twee keer per jaar op de foto gezet omdat de kleutergroepen aan het 
eind van het jaar pas compleet zijn.  

De groepen 3/4 
Geen bijzonderheden 

De groepen 5/6 
Geen bijzonderheden 

De groepen 7/8 
Eindtoets groep 8 
Midden april wordt de centrale eindtoets IEP afgenomen bij de groep 8 werkers. 
Amnesty International 
In april komen er gastsprekers van Amnesty International. 

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


